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1/15 GODKJENNING MØTEPROTOKOLL 21.11.2014  
 
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 
Møteprotokoll fra 21.11.2014 godkjennes. 
 
 
 
Saksopplysninger: 
Møteprotokoll fra regionrådets møte 21.11.2014 legges frem til godkjenning. 
 
Vedlegg: 
Møteprotokollen fra regionrådets møte 21.11.2014 
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2/15 GRØNT KOMPETANSESENTER - OPPFØLGING ETTER FELLESMØTE  
 
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 
Til videre oppfølging. 
 
 
 
Saksopplysninger: 
Det vurderes om det skal etableres et felles grønt kompetansesenter i forbindelse med en 
planglagt utbygging av Rosthaug vgs avdeling Buskerud gård. 
 
I forkant av utbyggingen må det kartlegges ønsker og behov for kontorplasser mm fra andre 
aktører. Flere har stilt spørsmål om en mulig etablering av et felles grønt kompetansesenter 
på Buskerud gård? Er faglagene interessert og i så fall hvem og hvor mange kontorplasser? 
Hva med kommunene og fylkeskommunen (og evt fylkesmannen) – kan det være aktuelt å 
flytte noe av fylkeskompetansen til dette senteret som en ressurs for hele fylket? 
 
Det ble 27. januar i år avholdt et fellesmøte om et mulig grønt kompetansesenter på 
Buskerud gård med ca 60 deltakere representert av politikere, landbruksavdelingene, ulike 
faglag innen jord og skogbruk, landbruksrådgivning, representanter fra skolen og 
eiendomsforetaket, fylkeskommunen, gårdbrukere etc. Se eget notat fra møtet vedlagt inkl 
program og deltakerliste. 
 
Alternativer til etablering av grønt kompetansesenter; 

1) Samle ulike faglag innen landbruksnæringen og landbruksrådgivning, mens 
landbrudskontorene blir som i dag.  
 

2) Samle kun landbruksavdelingene i et felles landbrukskontor for regionen. 
 

3) Samle faglag fra landbruksnæringen og landbruksrådgivningen  
+ etablere en felles landbruksavdeling for hele regionen  

 
4) Alt fortsetter som i dag. 
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Hva med fylkeskommunenens rolle og innovasjon Norge; kunne det være aktuelt å etablere 
et fylkeskommunalt kompetansekontor for utvikling av landbruksfag, lokalmat produksjon 
og bygdenæring, dvs flytte fylkets kompetanse til Buskerud gård? 
Hva med fylkesmannen? 
 
 
2 ulike tidsløp - tidsfrister:  

a) Byggeprosessen krever kort svarfrist; 
Byggeprosess starter i løpet av året og krever raske tilbakemeldinger fra mulige 
interessenter. Avklare tidsfrister i forhold til byggeprosess og når det må meldes inn 
behov for kontorplass? 
Er kommunene klare til å forplikte seg til leie av kontorer allerede nå i vår? 

 
b) Kommunereform og fremtidig kommunestruktur er i prosess – bør avklares først?  

Er kommunene klare til å avklare saken om et mulig felles landbrukskontor nå?  
Er kommunene klare til å etablere et samarbeid om grønt kompetansesenter i denne 
fasen av strukturdebatten? 

  
 
 
Vedlegg: 

1) Notat fra fellesmøtet 27/1-15 om Grønt kompetansesenter på Buskerud gård 
2) Program fra fellesmøte 27/1 -15  
3) Deltakerliste fra møtet 27/1-15 
4) Rapport Kalnes – referanse til grønt kompetansesenter i Østfold 
5) Rapport; Utviklingsplan for landbruket i Modum 2014 – innspill om fagsenter 
6) Norsk landbruksrådgivning – behov grønt kompetansesenter 
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3/15 KUNST RETT VEST  
 
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 
Utrede videre mulig vertskap for Kunst rett Vest i 2017.  
Nedsette en arbeidsgruppe til videre utredning. 
 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Vestregionen har siden 2007 arrangert en årlig kunstrunde – Kunst rett vest. Arrangementet 
er Norges største regionale kultursatsing på visuell samtidskunst. 
Rundt hundre juryerte billedkunstnere og kunsthåndverkere som arbeider og/eller er bosatt 
i Vestregionen deltar. Vertskapet for utstillingen går på omgang. Vestregionenens 
styringsgruppe beslutter hvem som skal være vertskap etter søknad og omfanget av 
vertskommunenes økonomiske forpliktelser. 
 
En arbeidsgruppe med en representant fra hver kommune samt fra regionrådet, har gjort en 
innledende vurdering av et mulig vertskap for arrangementet i regionen.  
 
Resultat av vurderingene  – se vedlagt eget notat. 
 
Oppsummering av evalueringene er som følger; 

 Fin mulighet til å profilere kommunene/regionen 

 Mulig å lage et felles program for regionen og dra nytte av felles profilering 

 Mulig å fremme lokal kunst og kunstnere. 

 Kritiske faktorer;  
o Kostnader 
o Tid  - tidligst 2017 (2016 er for tidlig) 
o Ressurser – bemanning i kommunene 
o Finne en riktig og god arena for fellesutstilling 
o Gir innsatsen en varig verdi  
o Er det tilgang på lokale kunstnere 
o Blir det synliggjøring av alle kommunene i regionen 
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Konklusjon 
Spennende arrangement, men krever økonomi og ressurser lokalt.  
Er kommunene og politikerne villige til å bruke penger på dette? 
Har vi nok ressurser lokalt til å jobbe med et så stort kulturarrangement 
Utfordring med riktige utstillingslokaler til fellesutstillingen som både blir bra og kan gi varig 
verdi.  Viktig at Blaafarveværket ønsker å delta. Er de med? 
Kan dette bli en utstilling som hele regionen er tjent å være en del av? 
 
 
Vedlegg: 

 Notat fra arbeidsgruppa 

 Kunst rett Vest - Generelle betingelser for fellesutstillingen  

 Kunst rett Vest - Eksempel på avtale med tidligere vertskommune 
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4/15 REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER 2015  
 
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 
Utlyse «Regionale Utviklingsmidler 2015» ihht årets satsingsområder ref forslag til annonse. 
 
 
 
Saksopplysninger: 
Fylkeskommunenen tildeler regionale utviklingsmidler til utviklingsprosjekter i Buskerud. I 
2015 får region Midt-Buskerud 1,6 mill kr i regionale utviklingsmidler som skal tildeles videre 
ut på ulike prosjekter i regionen. Midlene lyses ut i BP og på de kommunale nettsidene. 
 
Forslag til tekst til annonsen er; 
 
«REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER 2015 
Regionrådet for Midt-Buskerud arbeider for strategisk utvikling av regionen. Regionale 
utviklingsmidler på til sammen kr 1,6 mill lyses ut for 2015.  
Satsingsområder for 2015 er utviklingsprosjekter innen: 

 Næringsutvikling 

 Kultur og reiseliv 

 Sentrumsutvikling 

 Samferdsel 
 
Søknad må sendes elektronisk gjennom; www.regionalforvaltning.no 
 
Søknadsfrist er 24.april 2015. 
 
Tiltak må være tidsavgrenset. Driftstiltak eller støtte til drift dekkes ikke. Det blir ikke gitt 
tilskudd til drift eller etablering av bedrift. Tiltak kan støttes med maksimalt 50% andel av 
tiltakets kostnad. Det forutsettes at all prosjektstøtte er innenfor EØS-avtalens regelverk for 
offentlig støtte.  
Mer informasjon om tilskuddsordningen, se www.bfk.no.» 
 
Forslag til tidsplan; 

 Utlyse midlene i uke 12 



  Sak 4/15 

 

 Svarfrist 24.april 2015 

 Behandling av søknadene i Rådmannsforum 6.mai 

 Vedta tildeling av søknadene i regionråd i ekstraordinært møte i mai (før 25.mai)? 

 Gokjennes av fylkesutvlaget 9.juni 
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5/15 FRILUFTSLIVETS ÅR - BLI EN FRILUFTSKOMMUNE  
 
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 
Til vurdering. 
 
 
 
Saksopplysninger: 
Regjeringen har bestemt at 2015 skal være «Friluftslivets år» med visjonen «Flere ut- 
oftere!». Norsk friluftsliv og friluftsrådenes Landsforbund inviterer alle landets kommuner til 
å gjøre vedtak om å være en «Friluftslivets År kommune». Alle kommuner som gjør vedtak 
om å være en «Friluftslivets År kommune» kan også delta i kåringa av «Årets 
friluftslivskommune».  
 
«God tur-prosjektet» har meldt inn saken fordi de mener dette kan bidra til å belyse alle de 
tiltak og midler som allerede er tatt i bruk i vår region til akkurat dette arbeidet som 
friluftsrådets landsforbund her etterlyser. Satsingen innad i regionen de siste årene har ført 
til veldig stor økning av bruken av turstiene. Regionen har brukt betydelige midler på dette 
prosjektet og det å få bli en friluftslivkommune vil gi økt fokus på friluftsliv i hver enkelt 
kommune. Det vil også gi fokus på folkehelsearbeid. 
 
Vedtaket som som må gjøres i kommunen/regionen for å bli «Friluftslivets År kommune», 
må ha følgende tekst; 
«………… kommune vil støtte opp om Friluftslivets År 2015 og arbeide for målene om å gi 
friluftsliv økt oppmerksomhet og varige resultater i form av økt deltakelse i friluftsliv i alle 
deler av befolkningen.  
Kommunen vil; 

 Støtte opp om lokale arrangement og aktiviteter i Friluftslivets År. 

 Vektlegge hensyn til friluftsliv i kommunens planarbeid. 

 Stimulere kommunens barnehager og skoler til å bruke naturen til leik og læring. 

 Satse på stien som aktivitetsanlegg. 

 Bruke friluftsliv som positivt virkemiddel i kommunens folkehelsearbeid,  

 Arrangere ordførerens tur; åpen tur med Ordføreren som turleder. 

 Stille opp til bålsamtale eller annet møte med friluftsorganisasjonene i kommunen» 
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Alle kommuner som gjør vedtak om å være en «Friluftslivets År kommune», får tilsendt 
diplom som en bekreftelse. I tillegg er kommunen også automatisk nominert til å bli «Årets 
friluftslivskommune». 
 
Avklare: 

 Ønsker man å være «Frilufstlivets År kommune»? 

 Hvis ja;  Bør det være en ansvarlige fra hver kommune for å ivareta prosessen, 
informasjon og tiltak rundt det å være en «Friluftslivets År kommune»,  
eksempel arbeidsgruppa «God tur- prosjektet». 

 
 
Vedlegg: 

 Brev fra Friluftsrådenes Landsforbund 
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6/15 FISKE OG SYKKELPROSJEKT - VIDEREFØRING AV GOD TUR PROSJEKT  
 
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 
Vurdere å etablere et felles prosjekt i regionen etter mal av «God Tur». 
 
 
 
Saksopplysninger: 
Det vurderes å videreføre God tur- prosjektet til å gjelde også sykkel og fiske. 
Målet er å skilte og merke flere lokale sykkelruter – bruke GPS og få dem inn på kart og 
app’er – synliggjøring på internettsider og app’er som www.UT.no, mm. 
I tillegg ønsker man å få synliggjort de aktuelle fiskeplassene på nettsider og apper samt få 
flere fiskeplasser og fiskevann inn på www.inatur.no , få fram flere bilder og steder som det 
er godt å fiske, bidra til samarbeid mellom flere grunneiere og få noen av produktene inn på 
Tur App mm. Det er også behov for å legge til rette for samhandling mellom ulike nettsider 
for å få synliggjort dette flere steder samt bidra til lokale artikler og redaksjonelle omtaler.  
 
Prosjektet kan være aktuelt som et samarbeidsprosjekt mellom det offentlige, private og 
ideelle organisasjoner. Det er mulig å søke midler til prosjektfinansiering. 
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7/15 KOMMUNEREFORM - STATUS OG OPPDATERING  
 
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 
Til orientering. 
 
 
 
Saksopplysninger: 
Oppdatering og status fra de ulike kommunene vedr kommunereform. 
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8/15 SKJØNNSMIDLER 2015 - FYLKESMANNEN  
 
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 
Vurdere om det er interesse fra regionen å søke om skjønnsmidler til kommunereform. 
 
 
 
Saksopplysninger: 
Kommunreformen ble vedtatt av Stortinget 18.juni 2014. 
Regjeringen har lagt opp til en rask prosess som vil kreve store ressurser i kommunene. 
Fylkesmannen vil støtte opp arbeidet med bruk av skjønnsmidler og Fylkesmannens 
skjønnsramme på 7 mill kroner i 2015 vil bli benyttet til arbeidet med kommunereform. 
Skjønnsmidler til andre prosjekter i 2015 utgår, idet midlene er lagt inn i arbeidet med 
kommunereform. 
 
Følgende kriterier er lagt til grunn for søknader til tildeling av midler; 

 Aktiviteter som involverer ungdom i reformprosessen 

 Politisk verksted & dialogmøter 

 Innbyggerinvolvering 
 
Søknad om skjønnsmidler til utredninger vil ikke bli prioritert. 
 
Søknadsfrister for 2015; 

 1.februrar 2015 

 1.mai 2015 

 1.august 2015 
 
Det ble i første søkerunde (frist 1.februar 2015) fordelt kr 1,92 millioner kroner av toalt kr 7 
mill.  
 
Vedlegg: 

 Brev fra Fylkesmannen vedr Skjønnsmidler 2015 

 Brev fra Fylkesmannen vedr 1.gangs fordeling av Skjønnsmidler 2015  
– info om tildelte midler til hvilke prosjekter 
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9/15 FELLES FORMANNSKAPSMØTE - MAI 2015  
 
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 
Til diskusjon; avklare tema, innhold, sted og tid. 
 
 
Saksopplysninger: 
28.mai 2015 er satt opp til felles formannskapsmøte i regionen. 
Forslag til tema og saker? 
 
Det er innkommet forslag om felles møte og tur sammen med Ramfoss Kraftlag tilsvarende 
opplegg som i fjor.  Er dette aktuelt i år? 
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10/15 ÅRSMELDING REGIONRÅDET I MIDT-BUSKERUD 2014  
 
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 
Godkjenne Regionrådets årsmelding for 2014. 
 
 
 
Saksopplysninger: 
Regionrådet i Midt-Buskerud har utarbeidet en årsmelding på grunnlag av de aktiviteter, 
saker, vedtak, tjenestesamarbeid og prosjekter som ble gjennomført i 2014. 
Se vedlagt «Årsmelding for Regionrådet Midt-Buskerud 2014» til godkjenning i regionrådet.  
 
 
Vedlegg: 

 Årsmelding fo Regionrådet i Midt-Buskerud 2014 
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11/15 KOMMUNENES REPRESENTANT I KONFLIKTRÅDETS 

OPPNEVNINGSUTVALG  
 
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 
Rådmennene foreslår Kari Ask som kommunenes representant. 
 
 
Saksopplysninger: 
Konfliktrådets meklere blir oppnevnt for en periode på 4 år. I følge §4 i den nye 
konfliktrådsloven som trådte i kraft 01.07.14 oppnevnes meklere av et oppnevningsutvalg 
som består av en representant utpekt av kommunestyret (eller kommunestyrene hvis 
kommunene ønsker å gå sammen om en representant), en representant for politiet og 
konfliktrådslederen. 
 
For mer informasjon, se vedlagt brev fra Konfliktrådet i Buskerud. 
 
Vedlegg: 

 Brev fra Konfliktrådet i Buskerud 
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12/15 ETABLERERVEILEDNING - ÅRSRAPPORT 2014  
 
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 
Til orientering Årsrapport 2014 – Etablererveiledningen, Buskerud Næringshage. 
 
 
 
Saksopplysninger: 
Det ble i 2014 bevilget kr 435.000 til finansiering av etablererveiledning i kommunene. 
Buskerud Næringshage har i 2014 hatt 58 nye henvendelser fra personer som ønsker å 
etablere egen virksomhet, og 16 har tatt ny kontakt etter tidligere veiledning. Totalt 74 
personer. 
 
I tillegg har det vært frokostmøter, forkurs og gründerkonferanse. 
For mer info; se vedlagt årsrapport. 
 
 
Vedlegg: 

 Buskerud Næringshage AS – Etablererveiledning - Årsrapport 2014 
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13/15 ORIENTERINGSSAKER  
 
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 
Til orientering. 
 
 
 
Saksopplysninger: 
Saker til orientering: 

 Årsmelding Buskerud Næringshage AS 
 

 Avslutning av Næringsfond – ingen tildeling av midler Næringsfond i 2015  
 

 Støtte til bredbåndutbygging; 
Informasjon om tilskuddsordning for bredbåndsutbygging – se vedlagt 

vedlegg.  

Søknadsfrist er 15.mai 2015. 

   
 
Vedlegg: 

 Årsmelding/årsregnskap 2014 Buskerud Næringshage AS 

 Informasjon om tilskuddsordning til bredbåndsutbyggingen 
 



 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Marianne Skjetne Bøe Arkiv: 026  
Arkivsaksnr.: 15/953    

 
 

GODKJENNING MØTEPROTOKOLL 21.11.2014  
 
 
Rådmennenes innstilling: 
Møteprotokoll fra 21.11.2014 godkjennes. 
 
 
Saksopplysninger: 
Møteprotokoll fra regionrådets møte 21.11.2014 legges frem til godkjenning. 
 
Vedlegg: 
Møteprotokollen fra regionrådets møte 21.11.2014 
 
 
 
 



 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Regionrådet for Midt-Buskerud 
 

Møtested: Krødsherad   
Møtedato: 21.11.2014 Tid: 12:00  

 
 
Til stede på møtet: 
 

Navn    

Terje Bråthen     Ordfører Modum 
Kari Ask     Ordfører Sigdal 
Jens Sveaas     Rådmann Sigdal 
Olav Skinnes     Ordfører Krødsherad 
Anita Larsen     Rådmann Krødsherad 
Turid Wickstrand Iversen    Fylkespolitiker 
Anne Sandum (vara for Tonje Kristensen) Fylkespolitiker 
Sigurd Fjøse (vara for Randi Haldorsen) BFK 
Marianne Skjetne Bøe   Regionrådet 
 
 
Meldt frafall: 
Aud Norunn Strand    Rådmann Modum 
 
 
Andre møtende: 
Nina Solberg     Daglig leder Vestregionen 
møtte til sak 32/14, Kunst Rett Vest  
  
 
Behandlet ble sakene fra nr. 26/14 - 32/14 
 
 
 
 
 
 
Vikersund, 25.11.2014 
 
MODUM KOMMUNE 
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26/14   
GODKJENNING MØTEPROTOKOLL 12.09.2014  
 
RÅDMENNENES INNSTILLING: 
Møteprotokoll fra regionrådets møte 12.09.2014 godkjennes. 
 
BEHANDLING: 
Rådmennenes forslag ble enstemmig vedtatt.  
 
VEDTAK: 
Møteprotokoll fra 12.09.2014 godkjennes 
 
 
27/14   
REFERAT FRA FELLES FORMANNSKAPSMØTE 23.10.2014  
 
RÅDMENNENES INNSTILLING: 
Referat fra felles formannskapsmøte 23.10.2014 godkjennes 
 
BEHANDLING: 
Rådmennenes forslag ble enstemmig vedtatt 
 
VEDTAK: 
Referat fra felles formannskapsmøte 23.10.2014 godkjennes 
 
 

28/14   
REST REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER 2014  
 
RÅDMENNENES INNSTILLING: 
Anbefaler følgende tildeling av resterende regionale utviklingsmidler for 2014: 
 
JA-BEDRIFT     Kr. 100.000   
FRITID 123    Kr.       0     
TURKART    Kr. 150.000 
KULTURMINNER + FRILUFTSLIV Kr. 100.000 
BRYLLUPSBYGDA EKSPANDERER Kr.   75.000 
--------------------------------------------------------------- 
Totalt     Kr. 425.000 
======================================= 
 
Fritid 123 har for prosjektet 2014 fått innovasjonsmidler fra BFK. 
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BEHANDLING: 
Rådmennenes innstilling vedtas. 
 
VEDTAK: 
 
Regionrådet vedtar følgende tildeling av resterende regionale utviklingsmidler 2014: 
 
JA-BEDRIFT     Kr. 100.000   
FRITID 123    Kr.       0     
TURKART    Kr. 150.000 
KULTURMINNER + FRILUFTSLIV Kr. 100.000 
BRYLLUPSBYGDA EKSPANDERER Kr.   75.000 
--------------------------------------------------------------- 
Totalt     Kr. 425.000 
======================================= 
 
 
29/14   
MØTEKALENDER REGIONRÅDET 2015  
 
RÅDMENNENES INNSTILLING: 
Forslag til møtekalender regionrådet 2015: 

    Utvalg Dato Tid Sted 

Regionråd 13.03.2015 kl .12.00 Sigdal 

Felles formannskapsmøte 28.05.2015 kl. 14.00 Modum 

Regionråd 12.06.2015 kl. 12.00 Krødsherad 

Regionråd 18.09.2015 kl .12.00 Sigdal 

Felles formannskapsmøte 22.10.2015 kl. 14.00 Modum 

Regionråd 27.11.2015 kl. 12.00 Krødsherad 

 
BEHANDLING: 
Foreslått møtedato 18.09.2015 flyttes til 04.09.2015. 
Felles formannskapsmøte 22.10.2015 flyttes til 2016 pga kommunevalget. 
 
VEDTAK: 
Følgende møtekalender for Regionrådet 2015 ble vedtatt: 
 

Møtekalender for 2015 for Regionrådet 
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    Utvalg Dato Tid Sted 

Regionråd 13.03.2015 kl .12.00 Sigdal 

Felles formannskapsmøte 28.05.2015 kl. 14.00 Modum 

Regionråd 12.06.2015 kl. 12.00 Krødsherad 

Regionråd 04.09.2015 kl .12.00 Sigdal 

Felles formannskapsmøte Flyttes til 2016  
 

Modum 

Regionråd 27.11.2015 kl. 12.00 Krødsherad 

 
 
 
30/14   
HØRING: PLANPROGRAM - REGIONAL  AREAL- OG TRANSPORTPLAN  
 
RÅDMENNENES INNSTILLING: 
Høringsuttalelsen  til planprogrammet for regional ATP samordnes mellom Modum, Sigdal og 
Krødsherad, og felles høringsuttalelse oversendes fra regionen til Buskerud Fylkeskommune.  
 
BEHANDLING: 
Den fremlagte felles høringsuttalelsen fra regionen vedtas og oversendes til Buskerud 
Fylkeskommune.  
 
VEDTAK: 
Høringsuttalelsen ble vedtatt som felles høringsuttalelse fra kommunene Modum, Sigdal og 
Krødsherad  og oversendes fra regionen til Buskerud Fylkeskommune.  
 
 

31/14   
ORIENTERINGSSAKER REGIONRÅDET 21.11.14  
 
RÅDMENNENES INNSTILLING: 
Saker til orientering; 

 Oppsummering av konferansen «Samfunn i samspill» 

 Grønt kompetansesenter – felles møte i januar 2015. 
 
BEHANDLING: 

 Orientering om konferansen «Samfunn i samspill»; tilbakemeldinger og erfaringer fra 
konferansen ble oppsummert samt tanker for videre oppfølging. 

 Orientering om felles møte vedr grønt Kompetansesenter januar 2015;  
Innspill og forslag til tid, sted og innhold.  
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VEDTAK: 
Saker til oppsummering og orientering. 
 
 

32/14   
KUNST RETT VEST 2016 - DRØFTINGSSAK  
 
RÅDMENNENES INNSTILLING: 
Saken blir presentert og drøftet i møtet 
 
BEHANDLING: 
Nina Solberg, daglig leder i Vestregionen presenterte konseptet og utstillingen Kunst rett vest, 
om lokaliteter og om mulighetene for å søke som vertskapskommune til Kunst rett vest 2016. 
Utstillingen er i september. 
 
Regionrådet drøftet problemstillingen og mulighetene rundt en slik utstilling og hvorvidt dette 
kunne være aktuell for regionen. 
 
Det ble bestemt at det skal etableres en gruppe med Kultursjef/kulturansvarlig fra hver 
kommune for å forberede en felles sak til alle 3 kommunene for behandling og avklaring om 
regionen skal søke som vertskapskommune. Regionrådskoordinator innkaller til møte. 
 
VEDTAK: 
Det lages en felles sak til de 3 kommunene for behandling og avklaring om regionen skal søke 
som vertskap til Kunst rett vest 2016. 
 
 

 

 



 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Marianne Skjetne Bøe Arkiv: 026  
Arkivsaksnr.: 15/955    

 

GRØNT KOMPETANSESENTER - OPPFØLGING ETTER FELLESMØTE  
 
Rådmennenes innstilling: 
Til videre oppfølging. 
 
 
 
Saksopplysninger: 
Det vurderes om det skal etableres et felles grønt kompetansesenter i forbindelse med 
en planglagt utbygging av Rosthaug vgs avdeling Buskerud gård. 
 
I forkant av utbyggingen må det kartlegges ønsker og behov for kontorplasser mm fra 
andre aktører. Flere har stilt spørsmål om en mulig etablering av et felles grønt 
kompetansesenter på Buskerud gård? Er faglagene interessert og i så fall hvem og hvor 
mange kontorplasser? Hva med kommunene og fylkeskommunen (og evt fylkesmannen) 
– kan det være aktuelt å flytte noe av fylkeskompetansen til dette senteret som en 
ressurs for hele fylket? 
 
Det ble 27. januar i år avholdt et fellesmøte om et mulig grønt kompetansesenter på 
Buskerud gård med ca 60 deltakere representert av politikere, landbruksavdelingene, 
ulike faglag innen jord og skogbruk, landbruksrådgivning, representanter fra skolen og 
eiendomsforetaket, fylkeskommunen, gårdbrukere etc. Se eget notat fra møtet vedlagt 
inkl program og deltakerliste. 
 
Alternativer til etablering av grønt kompetansesenter; 

1) Samle ulike faglag innen landbruksnæringen og landbruksrådgivning, mens 
landbrudskontorene blir som i dag.  
 

2) Samle kun landbruksavdelingene i et felles landbrukskontor for regionen. 
 

3) Samle faglag fra landbruksnæringen og landbruksrådgivningen  
+ etablere en felles landbruksavdeling for hele regionen  

 
4) Alt fortsetter som i dag. 

 
 
Hva med fylkeskommunenens rolle og innovasjon Norge; kunne det være aktuelt å 
etablere et fylkeskommunalt kompetansekontor for utvikling av landbruksfag, lokalmat 
produksjon og bygdenæring, dvs flytte fylkets kompetanse til Buskerud gård? 
Hva med fylkesmannen? 



 
 
2 ulike tidsløp - tidsfrister:  

a) Byggeprosessen krever kort svarfrist; 
Byggeprosess starter i løpet av året og krever raske tilbakemeldinger fra mulige 
interessenter. Avklare tidsfrister i forhold til byggeprosess og når det må meldes 
inn behov for kontorplass? 
Er kommunene klare til å forplikte seg til leie av kontorer allerede nå i vår? 

 
b) Kommunereform og fremtidig kommunestruktur er i prosess – bør avklares 

først?  
Er kommunene klare til å avklare saken om et mulig felles landbrukskontor nå?  
Er kommunene klare til å etablere et samarbeid om grønt kompetansesenter i 
denne fasen av strukturdebatten? 

  
 
 
Vedlegg: 

1) Notat fra fellesmøtet 27/1-15 om Grønt kompetansesenter på Buskerud gård 
2) Program fra fellesmøte 27/1 -15  
3) Deltakerliste fra møtet 27/1-15 
4) Rapport Kalnes – referanse til grønt kompetansesenter i Østfold 
5) Rapport; Utviklingsplan for landbruket i Modum 2014 – innspill om fagsenter 
6) Norsk landbruksrådgivning – behov grønt kompetansesenter 

 
 
 
 



 

Til regionrådet i Midt-Buskerud 

         Vikersund 2/2-2015 

 

SAK: GRØNT KOMPETANSESENTER     

 Innspill til drøfting i regionrådet 

 

Notat fra åpent dialogmøte tirsdag 27/1-2015 

 
Tilstede: 
Ordførere, rådmenn, fylkeskommunen, fylkesmannen, det fylkeskommunale 
eiendomsforetaket, landbruksavdelingen, landbruksrådgivere, lærer/rektor ved 
«landbruksskolen», politikere, ulike faglag, gårdbrukere osv  ( se egen deltakerliste vedlagt). 

 

Grønt kompetansesenter i Midt Buskerud 

Regionrådet har ønsket å vurdere mulighetene for å se på felles landbrukskontor i 

regionen samt lokalisering av dette i tilknytning til Buskerud gård og Rosthaug 

videregående avd Buskerud. 

Rosthaug videregående skole avd Buskerud har henvendt seg til kommunen i 

forbindelse med mulig utbygging av skolen. Skolens bygningsmasse forvaltes av et 

kommunalt eiendomsforetak. 

Skolen trenger å utvikle både undervisningslokalene og kontorbygget – de er også 

interessert i å styrke det faglige miljøet og gjerne etablere et kompetansesenter innen 

landbruk bestående av landbrukskontor, landbruksrådgivning, faglag fra jord og 

skogbruk osv. 

Det deltok ca 60 personer på møtet. 

På agendaen sto både Fylkesmannen, Innovasjon Norge, landbrukssjef for felles 

landbrukskontor i Drammen, Lier, Røyken og Hurum,  repr fra landbrukskontorene i 

Midt Buskerud, Norsk landbruksrådgivning, leder i styringsgruppa for «utviklingsplan 

for landbruket i Modum» 

Vedlegg;  

 program, deltakerliste og presentasjoner fra møtet  

 tidligere rapporter; 

o Rapport; vurdering av felles landbrukskontor,Midt-Buskerud (april 2014) 

o Utviklingsplan for landbruket i Modum (juni 2014) 



Målsetting ref. stortingsmeldingen: 
Øke matproduksjonen med 1% hvert år - de neste 20 år 

 

 
 

1) Mål;  

a) Øke matproduksjon, verdiskapning og anerkjennelse av landbruket 

b) Øke kompetansen i landbruket 

c) Styrke fagmiljøet i landbruket 

d) Verne om ressursgrunnlaget for matproduksjon 

e) Sikre landbrukets interessert, verdier og utviklingsmuligheter 

f) Økt produksjon, innkjøp og bruk av lokale produkter og tjenester. 

 

2) Hva er viktige faktorer for å nå målet som er satt?  

 Kunnskap og kompetanse 

 Fagmiljø 

 Motivasjon og inspirasjon 

 

3) Hvordan kan kommunene bidra til økt matproduksjon ref stortingsmeldingen?  

Hvilket ansvar har kommunene?  

 

4) Hvordan best forvalte landbruksnæringen og dennes fremtid? 

 

5) Hvilke landbruksfaglige oppgaver må være tilknyttet 

kommuneadministrasjonen og hva kan flyttes til et fagmiljø? 

o Forvaltningsoppgaver og utviklingsoppgaver.    

           

Dagens situasjon; 

Antall ansatte/årsverk i landbruksavdelingene i Midt-Buskerud; 

Modum: 7,6 årsverk (10 pers) 

Sigdal:  3,2 årsverk (4 pers) 

Krødsherad: 1,1 årsverk (2 pers) 



Hvorfor grønt kompetansesenter: 

Lokalisering; Samle all fagkompetanse på et sted. 

Kompetanse; Styrke landbruksnæringen gjennom et fagsenter. 

Kostnader;  Spare kostnader til landbrukskontorene gjennom felles administrasjon 

og forvaltning. 

 

Fokus med utgangspunkt i skolen; 

 Styrke grunnlaget, bredden og kvaliteten til 

landbruksutdannelsen ved Buskerud gård - Rosthaug 

videregående skoles landbruksavdeling (tidl landbruksskolen).  

 

 Hva skal til for å overleve og bli enda bedre? 

 

 Styrke mulighetene for å samle og utvikle fagmiljøet rundt 

landbruket 

 

 Bidra til et regionalt kraftsentrum innen landbruksfaglig 

kompetanse og utvikling.  

 

 Styrke totaltilbudet på Buskerud gård slik at dette blir et attraktivt 

tilbud både for ungdommer som skal velge utdannelse og for 

gårdbrukere og andre innen landbruk som skal søke 

kompetanse, råd, videreutdannelse, informasjon, bistand til 

innovasjon mm. 

 

 Hva med kommunal landbruksfaglig forvaltning? 

 

Muligheter for kompetansesenter; 

o Fin måte å samle fagmiljøet og styrke landbrukskompetansen et sted 

 

o Styrke landbrukets rolle i regionen – gjennom et felles kraftsenter 

 

o Felles fagsenter gir større muligheter for å styrke utviklingen – flere i et 

senter gir mer tid og rom for å tenke nytt, være fremtidsrettet, være 

kreative, sette seg inn i nye lover og regler, engasjere seg i nye 

prosjekter osv 

 

o Mulighet for å samle både offentlig og privat landbruksrådgivning.  

   

o Mulig å styrke skolens landbruksfaglige utvikling og «redde» den fra 

nedgang. 



 

 Utfordringer knyttet til et fagsenter – kritiske faktorer: 

o Lokalitetene – finnes det lokaliteter i dag evt blir dette en mulighet i 

fremtiden 

 

o Kostnader for lokalleie – betyr et nytt bygg for dyr lokalleie? 

 

o Avstand til kommunal ledelse og øvrig kommuneadministrasjon 

- Kan få redusert påvirkning og fokus på landbruksfaglige 

temaer internt i kommunen – eks arealforvaltning og 

disponering 

 

o Blir det for lang avstand til brukerne – bør alt ligge lokalt i egen 

kommune? 

 

 

 Oppsummering av møtet og tilbakemelding fra salen og ulike faglag: 

o 6 innlegg – se vedlagte presentasjoner 

 

o Mange faglag er positive, ser muligheter    

  

o Skolen er positiv – ønsker større miljø – styrke fagmiljøet – positivt for 

studentene også        

  

o Politikere – delte meninger – mange positive og noen kritiske 

   

o Landbruksadministrasjon – kritisk     

  

o Gårdbrukere – ingen kommentar til lokalisering, men opptatt av at 

skolen får et bredere utdanningstilbud og styrket fagkompetanse og 

utdannelse på flere felt        

  

o Eiendomsforetaket – positive – ønsket utvikling og lovet 

investeringsmidler, men driftskostnader må skolen klare selv  

          

  

 Veien videre: 

 

o Hva skal være prosessen frem til avgjørelse?  

o Hvem tar avgjørelsen? 

 

Referent Marianne Skjetne Bøe 
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1 Sammendrag 

Norges Vel har etter oppdrag fra Østfold Fylkeskommune gjennom kvantitative og kvalitative 

studier kartlagt behov, muligheter, ønsker og utfordringer for et kompetansesenter for 

landbruk og bygdenæringer i Østfold, lokalisert til Kalnes vgs.  

 

Vår konklusjon etter gjennomførte studier er at det er behov for et kompetansesenter for 

landbruk og bygdenæringer i Østfold, og at dette senteret bør legges til Kalnes.  

 

Vi anbefaler at senteret etableres som et 3 årig prosjekt med bemanning på 1 årsverk i regi av 

Østfold Fylkeskommune med bidrag av eventuelle andre offentlige instanser. 

Etableringskostnaden for et kompetansesenter lokalisert på Kalnes er stipulert til kr. 0,3 mill + 

driftskostnader for 1 årsverk til ca 1,2 mill kr. Etter en innkjøringsperiode på 3 år med 

hovedfokus på etablering av en godt fungerende nettportal som koordinerer informasjon om 

Østfoldlandbruket, tilrettelegging for gode nettverk og møteplasser i næringen samt 

koordinering av arbeid innenfor "andre bygdenæringer", må prosjektet evalueres med tanke 

på en videre fastere etablering. 

 

Ved en fastere etablering av et kompetansesenter i form av et selskap enten som A/S eller SA, 

ser vi det som naturlig at man oppnår et tettere og forpliktende samarbeid også med 

industrielle landbruksaktører i fylket.  

 

I den påfølgende teksten om våre funn i undersøkelsene har vi for enkelthetsskyld rammet inn 

et kort resymê av de viktigste funnene vi har gjort i våre undersøkelser.  
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2 Innledning 

 

2.1 Bakgrunn 
 

Prosjektet er forankret i et vedtak i Fylkestinget i Østfold som FU sak 177/12 om et 

framtidsrettet kompetansetilbud i landbruket, hvor vedtaket bl.a. sier:  

•  Østfold fylkeskommune vil videre etablere et prosjekt for å utrede Kalnes vgs som et 

regionalt kompetansesenter for landbruk og bygdenæringer. Fylkesrådmannen får fullmakt til 

å utpeke representanter til en prosjektgruppe. Det regionale partnerskapet vil fungere som 

styringsgruppe for prosjektet. 

I følge vedtaket i sak 177/2012 skal partnerskapet være styringsgruppe for 

utredningsprosjektet. Partnerskapet består av følgende deltakere:   

- Østfold Bondelag 

- Østfold bonde- og småbrukarlag 

- Skogeierforeningene Viken og Havass – 1 rep på deling 

- Kommunene i Østfold, representert v/ordfører i Spydeberg kommune  

- Innovasjon Norge 

- Fylkesmannens landbruksavdeling 

- Østfold fylkeskommune v/regionalutviklingsavdelingen 

Til møtet i Fylkestinget til sak 177/12 ble det framlagt et notat som ligger vedlagt denne 

rapporten i vedlegg 1. Notatet tok for seg rapporten fra Østlandsforskning som hadde lagt en 

kvalitativ tilnærming til grunn for sin rapport og som pekte på tre viktig utviklingstrekk for 

landbruket som med bakgrunn i strukturendringer og bygdenæringer krever endringer i 

bondens kompetansebehov.  

1: Økt produksjonsvolum krever økt kunnskap om kjernevirksomheten, det er små marginer 

mellom suksess og fiasko 

2: Lokal videreforedling krever kunnskap om aktiviteter i verdikjeden som videreforedling, 

markedsføring, salg og distribusjon 

3: Nye produkter og tjenester (f.eks. utleie, turisme og energi) krever kunnskap om nye 

markeder og produktområder.  

Rapporten pekte på nødvendigheten av å opprette regionale kompetansesentre basert på 

naturbruksskoler, landbruksrådgiving, regnskap og andre relevante tilbud (her har Vestfold og 

Akershus kommet et stykke på vei) der landbruksskolene er de tyngste aktørene. 

 Norges Vel ble engasjert til å gjennomføre utredningsprosjektet.  

Partnerskapet som styringsgruppe har i prosjektperioden hatt to møter. Det første møtet ble 

avholdt den 22/8 ifm gjennomføringen av workshopen for å diskutere hvordan 

utredningsarbeidet skulle legges opp. Det siste møtet ble avholdt den 20/10 2014 for å 

orientere partnerskapet om funnene gjort i arbeidet og om rapportens hovedkonklusjoner. I 

tillegg har styringsgruppen fått spørreundersøkelsen til gjennomgang og kommentarer før den 

ble sendt ut. 

Norges Vel fikk følgende mandat for utredningen: 

 Med utgangspunkt i rapporten «Fremtidens kompetansebehov i landbruket – 2012» 

kartlegge behov, muligheter, ønsker og utfordringer for et kompetansesenter for 

landbruk og bygdenæringer i Østfold, lokalisert til Kalnes vgs.  

 Identifisere målgrupper som kan/vil ha nytte av et slikt kompetansesenter 
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 Foreslå tjenesteområder som et kompetansesenter bør prioritere og omfanget av disse.  

 Gi forslag til organisering og finansiering av kompetansesenteret, både på kort og lang 

sikt. 

 Rapporten skal inneholde en anbefaling for det videre arbeidet. 

Videre ble det anbefalt å opprette en bredt sammensatt referansegruppe for å sikre bred 

dekning og medvirkning. Aktører i en slik referansegruppe kunne være: 

• Østfold Bondelag (også representert i styringsgruppa) 

• Norsk Landbruksrådgivning SørØst 

• Østfold bonde- og småbrukarlag (også representert i styringsgruppa) 

• Samvirkets felleskontor/aktuelle samvirkebedrifter 

• Guldkorn 

• Kommunene i Østfold v/ett landbrukskontor 

• Innovasjon Norge (også representert i styringsgruppa) 

• Fylkesmannens landbruksavdeling (også representert i styringsgruppa) 

• Østfold landbruksselskap 

• Utmarksavdelingen Østfold/Akershus 

• Østfold Skogselskap 

• Studieforbundet for næring og samfunn 

• Skogeierforeningene Viken og Havass 

• Eventuelt andre 

Etter anbefaling fra Norges Vel ble referansegruppa den 22. august invitert til å delta i en 

workshop som skulle diskutere ulike synspunkter og ønsker knyttet til et kompetansesenter 

 

2.2 Kalnes videregående skole i dag. 
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Kalnes videregående skole ligger sentralt i Østfold med det nye sentralsykehuset som 

nærmeste nabo. Sykehuset og næringsutvikling i nærområdet gir stor kontaktflate for skolen 

og god kollektivtransporttilknytning.  

Rekrutteringen til naturbruk har vært stabil med om lag 75 elever i førsteinntak på vk1. Dette 

gir om lag 200 - 210 naturbrukselever i alt hvert år. Skolen har i dag kapasitet til 500 

elevplasser med et variert fagtilbud på: 

 Nettbasert kurs i landbruksfag for voksne. 

 Naturbruk – agronom, naturforvaltning med studiekompetanse samt 

anleggsgartner 

 Design og håndverk 

 Bygg - og anleggsteknikk –«gule maskiner» 

 Idrettsfag med friluftsliv 

 

Skolen profilerer seg på tre søyler som er: mat og verdikjeder, grønne realfag og å være en 

helsefremmende skole. Skolen er i dag en Miljøfyrtårnbedrift.  

Skolens kantine er nylig modernisert og godkjent av Mattilsynet samt brannvesen for servering 

av 150 personer. Kantineleder er aktiv i arbeidet med servering av sunn mat, og hun er 

etterspurt av andre skoler for sitt engasjement.   

Skolen har 17 engasjerte lærere innen naturbruk med en brukbar aldersspredning og god 

kompetanse ifht unge elever. Noen eksterne foredragsholdere leies inn til undervisningen, men 

skolen har med sine fem minibusser også en utstrakt kontakt med andre fagmiljøer. Rent 

faglig savnes tilgang til mer spisskompetanse på bl.a. anleggsfag, I- mek og 

utendørsmekanisering. Skolen har gjennom faget næringsdrift og med satsing på 

ungdomsbedrifter god tilgang på bedriftslederkompetanse samt kompetanse innen 

forretningsplan og management, men ser at på dette feltet er behovet voksende.  

 

I 2012 ble hele jordbruksarealet og melkeproduksjonen på Kalnes omlagt til økologisk drift. 

Med sine 1400 dekar dyrkajord er de dermed av de største gårdene med økologisk drift her i 

landet.  Det nye fjøset er læringsplass for elevene ved skolen, men også for 50 – 100 

grunnskoleklasser og barnehager som besøker Kalnes årlig.  

Norsk Landbruksrådgiving Sørøst har kontor på Øsaker som ligger innenfor skolens område, 

dette åpner for et nært samarbeid med dem.  

 

Erfaring med kurs og prosjekter 

Skolen har de siste årene hatt flere egne store prosjekter alene og i samarbeid med eksterne 

krefter. Skolen er kjent med interreg-programmet, og har hatt svensk-norsk prosjekt om 

bedre utnyttelse av beiter og om fjernundervisning i landbruksfag. Av andre prosjekter i 

skolens regi kan eksempelvis nevnes: 

 

 Risikovurdering, HMS 

 Film om jordkultur 

 Prosjekter på bl.a. bærdyrking, smålensgåsa og raukolle. 

 Prosjekt på fiskerifag, blått landbruk 

 Omlegging til økologisk melk på stor gård 

 Energistyring på gården, administrasjon av energibruken 

 Prosjekt på IPT med både varer og tjenester 

 Prosjekt med sertifisering for brukerforskriften 555 AML (varme arbeider) 

 

Gjennom samarbeidet med Guldkorn skal det etableres et prøvekjøkken på Kalnes for å 

fremme bruk av Østfoldprodukter på mat og drikke. Skolen har tatt opp utfordringen med 

jobbmatch for elever med spesielle behov og har hatt et undervisningstilbud på Inn på Tunet 

som dessverre forsvant med innføring av kunnskapsløftet. Skolen har en spesielt interessant 
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holdning til kroppsøvingsfaget som på Kalnes profileres som bevegelsesglede.  En ny 

idrettshall som også brukes av andre klubber og idrettslag hører også med til elevtilbudet  

 

Kontorer og fasiliteter for et kompetansesenter. 

Skolen har i dag i det gamle internatet 6 ledige kontorer som kan disponeres av et 

kompetansesenter kun ved betaling for bruk av fellesgoder. Det er gode parkeringsforhold på 

skolen og en effektiv resepsjonstjeneste. Videre er det i den gamle kontorfløyen 5 møterom 

med plass til 8 - 16 personer. Den nye gymsalen som består av to haller på ett plan med et 

løst podium og kan gi plass til 400 personer. Den siste landbruksmeldingen, "Velkommen til 

bords" ble lansert på Kalnes med Lars Peder Brekk og ca 400 personer til stede. Skolen har 

således god mulighet til å huse et eventuelt kompetansesenter.  

 

3 Informasjonsinnhenting 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

3.1 Metoder og kilder  
 

3.1.1 Kvantitativ undersøkelse 
Det ble utarbeidet en spørreundersøkelse (elektronisk) til et representativt utvalg av 

potensielle brukere og tilbydere. Målet med spørreundersøkelsen var å få synspunktene til 

dette utvalget og ut fra dette kunne generalisere i forhold til potensielle brukere og tilbydere, 

deres behov for kompetanse og holdninger til et kompetansesenter. Antall svar i de ulike 

kategoriene vil her være avgjørende. I slike undersøkelser er det vanskelig å få fram årsaker, 

så det er viktig å kombinere slike undersøkelser med kvalitative undersøkelser. 

Spørreskjemaet som ble benyttet ble nøye gjennomgått og testet før det ble sendt ut. Det ble 

valgt ut 4 grupper av respondenter; bønder fra alle kommuner og alle driftsformer i Østfold, 

Elever fra naturbrukslinjer (mulige fremtidige bønder), lærere ved Kalnes VGS og den 

kommunale landbruksforvaltningen. Totalt 229 respondenter har mottatt spørreskjema pr. 

mail (se Vedlegg 2). Surveymonkey er benyttet for å utarbeide undersøkelsen og analysere 

resultatene.  

 

3.1.2 Kvalitativ informasjonsinnhenting 
Gjennomgang av rapporter, utredninger og annen skriftlig informasjon. I gjennomgangen av 

tilgjengelig dokumentasjon ble rapporter fra følgende kilder benyttet: 

 

o Agri Analyse: ("Framtidas Landbruksakademikere" (Hillestad/Eldby – Rapport 

4/2013) 

o Østlandsforskning: ("Framtidsretta kompetansetilbud for landbruket på Sør-

Østlandet" (Sæther/Lerfald/Stokke – ØF rapport 15/2012. 

o St melding nr. 9 2011-12 

 

Informasjonsinnhenting fra et antall kompetansesentra i Norge. Samtaler med ulike 

kompetansesentra: 

Det er gjennomført telefonsamtaler med 4 sentra for å få svar på viktige erfaringer disse sitter 

med. Spesielt viktig var det her å få informasjon om organisering, drift og økonomi. 

 

Utredningen har benyttet seg av 5 typer informasjonsinnhenting: 

Kvantitativ informasjonsinnhenting 

 Spørreundersøkelse 

Kvalitativ informasjonsinnhenting 

 Workshop/Cafedialog 

 Informasjon fra ulike kompetansesentra  

 Gjennomgang av relevante rapporter og utredninger 
 Dybdeintervjuer 
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De 4 sentrene er: 

 

• Skjetlein grønt kompetansesenter (Sør-Trøndelag) 

• Rogaland landbrukspark (Rogaland) 

• Grønt fagsenter (Vestfold) 

• Hvam Agroutvikling (Akershus) 

 

Dybdeintervjuer med et antall aktører i verdikjeden. Det ble gjennomført strukturerte 

intervjuer ved hjelp av en på forhånd utarbeidet intervjuguide (se vedlegg 4) som ble fulgt 

under intervjuene. Dybdeintervjuene ga oss mulighet for å få dypere innsikt i synspunktene til 

utvalgte respondenter, noe som var svært verdifullt i den videre analysen. Det ble gjennomført 

13 intervjuer med ulike aktører innen alle de viktigste produksjonene i fylket samt veiledere 

innen tilgrensende fag som offentlig forvaltning, regnskap og bygningsteknikk. Alle ble 

gjennomført pr. telefon.  

 

Workshop med sentrale aktører (referansegruppen og styringsgruppen). Vi ønsket å få fram 

synspunkter fra en rekke sentrale aktører knyttet til et eventuelt kompetansesenter på Kalnes. 

Vi benyttet Cafedialog – metoden som gir mulighet for innspill på flere temaer fra en rekke 

aktører i løpet av begrenset tid. Oppsummeringene fra de ulike cafedukene har vært med på å 

danne grunnlag for spørreskjemaer og dybdeintervjuer samt gitt direkte innspill til analysen  

 

 

 

3.2 Funn fra spørreundersøkelse 
 

Datagrunnlag og svarprosent 

Spørreundersøkelsen ble sendt ut til 229 respondenter, og 110 respondenter har besvart 

undersøkelsen. Det gir en svarprosent på 48. Det ble sendt ut en påminnelse til alle 

respondentene om besvarelse av undersøkelsen. Vi har oppsummert hovedtrekkene i 

spørreundersøkelsen her. Spørsmålsskjema og alle tabeller med utfylt resultat ligger i vedlegg 

nummer 2 og 3. 

Det var 54,5% menn og 45,5% kvinner som svarte på undersøkelsen. Fordelingen på alder 

viser en jevn fordeling mellom de ulike aldersspennene bortsett fra aldersgruppen 65-74 år 

som er 3,6%. Fordelingen på hvilken kommune de ulike respondentene bor, viser en overvekt 

på kommunene Sarpsborg og Fredrikstad. Dette skyldes blant annet at mange av lærerne og 

elevene på Kalnes er bosatt her, men også at disse kommunene har relativt store 

landbrukskontorer.  

Fordeling på kommuner: 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

Hovedgeskjeft 

 

Ser man på antallet respondenter innenfor de ulike kategoriene fordeler disse seg slik: 

Bonde fulltid      : 15 

Bonde i kombinasjon med annet arbeid  : 27 

Lærer på Kalnes VGS     : 14 

Ansatt i kommunal landbruksforvaltning  : 26 

Elev som ønsker arbeid innenfor landbruket : 8  

Annet       : 20 

 

De som har krysset av under alternativet "annet" fordeler seg jevnt mellom elever fra Kalnes 

og bønder som har annet arbeid ved siden av. En del av elevene på Kalnes skriver at de ikke 

ønsker videre arbeid innenfor landbruket. Dette er personer som ønsker å bli veterinærer, som 

ønsker å jobbe med hest og som går der for å få studiekompetanse. 

 

Driftsform (flervalg) 

 

  
 

Korn skiller seg klart ut som den største produksjonen med 75%. Deretter kommer skog 

inkludert ved og bioenergi for salg på 42,5% og fjørfe med 25%.  

 

42,5% av disse hadde en omsetning fra jord- og skogbruksvirksomheten sin på over 600 000 

kroner (NB eks tilskudd). 35% har en omsetning på mellom kr 200 000–600 000 og 22,5% 

mellom 0 – 200 000 kroner. Når det gjelder omsetning fra bygdenæringer hadde 82,5% en 

omsetning mellom 0-200 000 kroner. 10% mellom 200 000-600 000 kroner og 7,5% en 

omsetning over 600 000 kroner.  

 

Endring av driften - Et stort flertall på 72,5% av respondentene ser ikke for seg at de 

kommer til å endre driften de nærmeste 5 årene.  

 

Når det gjelder svarene til de som sier at de ser for seg å endre driften de nærmeste 5 årene 

dreier dette seg om å utvide eksisterende produksjon gjennom bygging av nye 

driftsbygninger, drive større og mer effektiv. Flere respondenter har også svart at de ønsker å 

utvide produksjonen med en produksjon til, men er usikre på hva de ønsker å utvide med.  

 

Re sp o nse  

Pe rce nt

13,6%

24,5%

12,7%

23,6%

7,3%

18,2%

Lærer på Kalnes VGS

Answe r Op tio ns

Elev som ønsker arbeid innenfor landbruket

Bonde i kombinasjon med annet arbeid

Ho ve d g e sk je ft

Ansatt i kommunal landbruksforvaltning

Bonde fulltid

Annet (vennligst spesifiser)

Re sp o nse  

Pe rce nt

10,0%

15,0%

20,0%

15,0%

25,0%

7,5%

75,0%

42,5%

20,0%

Småfe

Bygdenæringer (Inn på tunet, reiseliv, hest, 

Frukt og bær

Gris

Storfe

Skog inkludert ved og bioenergi for salg

Answe r Op tio ns

Fjørfe

Grønnsaker og potet

Korn

Drifts fo rm
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Hva skal til for videreutvikling av ditt gårdsbruk de nærmeste 5 årene? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppkjøp eller leie av areal peker seg ut som viktigst for å videreutvikle virksomheten sin med 

57,5% etterfulgt av nye produksjoner og tjenester med 55%. 

 

 

Hvor mye betaler du for direkte rådgivningstjenester i dag? 

 

 

  
 

Kategorien 0-10 000 kroner skiller seg klart ut som den største med 80%. Som man ser er det 

få som bruker mer enn 20 000 kroner på rådgivningstjenester.  

 

Sammenligning av kompetansebehov i dag og fremover  

 

Sammenligner en kompetansebehovene i dag mot kompetansebehovene fremover ser en at 

tilgang på forsknings- og utviklingsresultater vil være viktigere fremover, men det er små 

variasjoner mellom kompetansebehov i dag og fremover. På punktet markedskunnskap og 

markedsføring ser vi en ganske stor endring fra 4,3% på kunnskapsbehov i dag til 16% på 

kunnskapsbehov fremover. De viktigste kunnskapsbehovene er knyttet til ny kunnskap innen 

agronomi og nye muligheter på gårdsbruk/forretningsutvikling.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Response  

Pe rcent

80,0%

17,5%

2,5%

10 000-20 000 kroner

Hvo r mye  be ta le r du fo r d irekte  rådg ivningstjeneste r i dag?

0-10 000 kroner

Mer enn 20 000 kroner

Answer Op tions

Kunskapsbehov i dag % Kunnskapsbehov fremover %

Agronomi ny kunnskap 50,0% Agronomi ny kunnskap 45,7%

Nye muligheter på gårdsbruk/forretningsutvikling 33,0% Nye muligheter på gårdsbruk/forretningsutvikling 35,1%

Effektiv gårdsdrift 28,7% Effektiv gårdsdrift 26,6%

Økonomi og regnskapsforståelse 24,5% Økonomi og regnskapsforståelse 22,3%

Hjelp til planlegging, søknadsskriving og dokumentasjon 23,4% Hjelp til planlegging, søknadsskriving og dokumentasjon 24,5%

Tilgang til forsknings- og utviklingsresultater 23,4% Tilgang til forskning- og utviklingsresultater 28,7%

Datateknologi 12,8% Datateknologi 14,9%

Samarbeid og organisering 12,8% Samarbeid og organisering 13,8%

Kunnskap om eierskifte 7,4% Kunnskap om eierskifte 7,4%

Markedskunnskap og markedsføring 4,3% Markedskunnskap og markedsføring 16,0%

Re sp o nse  

Pe rce nt

57,5%

30,0%

37,5%

55,0%

32,5%

2,5%

Ny kompetanse

Answe r Op tio ns

Økt mekanisering, ny teknologi

Samarbeid med andre

Hva  ska l ti l  fo r v id e re utv ik ling  a v  d itt g å rd sb ruk d e  

næ rme ste  5 å re ne ?

Nye produksjoner og tjenester

Oppkjøp eller leie av areal

Annet (vennligst spesifiser)
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Hvor henter du kompetanse i dag? 

 

 
 

Kolleger og nettverk går klart frem som den viktigste kilden der respondentene henter 

kompetanse med 73,4% Deretter kommer Internett med 60,6% og Norsk 

Landbruksrådgivning med 39,4%. Videre mener 73,4% av respondenten at internett er svært 

viktig eller viktig for å hente relevant kompetanse. Dette sammenfaller godt med spørsmålet 

om hvor en henter kompetanse.  

 

78,7% av respondentene mener at aktuell kompetanse er lett tilgjengelig. 21,3% mener at 

kompetansen ikke er lett tilgjengelig.  

 

 

Dersom det blir etablert et kompetansesenter for landbruk og bygdenæringer, vil 

du benytte dette? 

 

 

  
 

61,3% av respondentene stiller seg positive til etablering av et kompetansesenter for landbruk 

og bygdenæringer. Det er en relativt stor andel vet ikke. Denne andelen fordeler seg jevnt 

mellom de ulike respondentgruppene. Av de som svarer nei så sier 16,7% at 

kompetansebehovet er dekket. 33,3% sier de er på vei ut av landbruket og 50% sier det ikke 

er aktuelt.  

 

Når det gjelder hvilket tilbud respondenten ser for seg å benytte i et eventuelt 

kompetansesenter fordeler svarene seg ganske jevnt. Kortere kurs og seminarer, 

rådgivningstilbud og arena for nettverksbygging trekkes frem som de viktigste tilbudene 

 

Når det gjelder betalingsvillighet for et individuelt rådgivningstilbud ser vi at det fleste ligger 

innenfor intervallene 1000-5000 kr og 5000-10 000 kr med henholdsvis 35,1% og 33,3%. 

19,3% får dekket en slik kostnad av arbeidsgiver eller andre. I forhold til betalingsvillighet for 

et heldagskurs ligger de fleste innenfor intervallet 500-1 000 kr og 1 000–2 000 kr med 29,8% 

på begges svaralternativer. 22,8% får dekket kostnaden av arbeidsgiver eller andre.  

Re sp o nse  

Pe rce nt

73,4%

39,4%

23,4%

24,5%

27,7%

22,3%

19,1%

11,7%

16,0%

22,3%

4,3%

9,6%

60,6%

10,6%

30,9%

7,4%

Answe r Op tio ns

Internett

Regnskapskontor

Etablerertjeneste/bedriftsrådgivning

Varemottaker (Tine, Nortura, Viken Skog etc.)

Annet (vennligst spesifiser)

Faglag/næringsorganisasjoner sentralt

Norsk Landbruksrådgivning

Litteratur

Faglag/næringsorganisasjoner i fylket (Østfold 

Hvo r he nte r d u ko mp e ta nse  i d a g ?

Kompetansemiljøer utenfor Norge

Forsknings- og utviklingsmiljøer som f.eks. NMBU

Etterutdanningstilbud

Kolleger/nettverk

Innovasjon Norge

Landbruksskoler

Den kommunale landbruksforvaltningen

Resp onse  

Pe rcent

61,3%

6,5%

32,3%

Nei

Dersom de t b lir e tab le rt e t komp e tanse sente r fo r landb ruk 

og  bygdenæ ringe r, v il d u benytte  de tte ?

Ja

Vet ikke

Answer Op tions
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Vil du benytte deg av et kompetansesenter for landbruk og bygdenæringer 

lokalisert til Kalnes videregående skole? ( Svar fra de som har svart at de ønsker å 

benytte et kompetansesenter) 

 

 
 

Her ser vi at en stor andel av respondentene (91,2%) vil benytte seg av et kompetansesenter 

for landbruk og bygdenæringer dersom det lokaliseres til Kalnes videregående skole.  

 

 
Dersom det blir etablert et kompetansesenter for landbruk og bygdenæringer vil du benytte dette? (Ja, 
nei, vet ikke fordelt etter hovedgeskjeft) 
 
Svar i prosent 
 

 
 
Her ser vi at bøndene som driver i kombinasjon med annet arbeid er de mest positive. Ser en på elevene 
ved Kalnes så er det en stor del som svarer vet ikke. Mange av disse har imidlertid skrevet at de går der for 
å få studiekompetanse, at de ønsker å bli veterinær eller drive med hest så er et kompetansesenter 
sannsynligvis ikke så relevant for dem.  
 
Dersom det blir etablert et kompetansesenter for landbruk og bygdenæringer lokalisert til Kalnes 
videregående skole vil du benytte dette? (Ja, nei, vet ikke fordelt på hovedgeskjeft)  
 
Svar i prosent (gjelder de som har stilt seg positive til et kompetansesenter) 
 

 
 
Her ser vi at bøndene og elvene på Kalnes er de mest positive. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Response  

Pe rcent

91,2%

0,0%

8,8%

Nei

Vil du benytte  deg  av e t komp e tansesente r fo r landb ruk o g  

bygdenæ ringe r loka lise rt ti l Ka lnes v ide reg ående  sko le?

Ja

Vet ikke

Answer Op tions

Ja Nei Vet ikke

Bonde fulltid 66,7 0,0 33,3

Bonde i kombinasjon med annet arbeid 70,4 0,0 29,6

Lærer på Kalnes VGS 53,9 7,7 38,5

Ansatt i kommunal landbruksforvaltning 65,0 5,0 30,0

Elev om ønsker arbeid innenfor landbruket 33,3 0,0 66,7

Ja Nei Vet ikke

Bonde fulltid 100,0 0,0 0,0

Bonde i kombinasjon med annet arbeid 89,5 0,0 10,5

Lærer på Kalnes VGS 85,7 0,0 14,3

Ansatt i kommunal landbruksforvaltning 84,6 0,0 15,4

Elev om ønsker arbeid innenfor landbruket 100,0 0,0 0,0
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Er aktuell kompetanse lett tilgjengelig for deg i dag?/ (Ja, nei fordelt etter hovedgeskjeft) 
 
Svar i prosent 

 

 
 

En stor andel av respondentene mener at kompetansen er lett tilgjengelig i dag, men vi ser at 

så mange som 38,5% av lærerne ved Kalnes mener at kompetansen ikke er lett tilgjengelig.  

 

 

Fremtidig kunnskapsbehov fordelt etter hovedgeskjeft 

 

 

Her ser en også at ny kunnskap innen agronomi og nye muligheter på gården er viktige 

fremtidige kompetansebehov. Når det gjelder bonde fulltid og bonde som driver i kombinasjon 

med annet arbeid, er det noen klare forskjeller i forhold til kompetansebehov rundt effektiv 

gårdsdrift, økonomi og regnskapsforståelse og hjelp til planlegging/søknadsskriving. Bøndene 

som også er i annet arbeid svarer i større grad at dette er viktig i forhold til bønder som 

arbeider fulltid på gården.  

 

Hvor henter du kompetanse? (fordelt etter hovedgeskjeft) 

 

 

Her går det klart frem at kolleger og nettverk er den viktigste kilden til kompetanse hos alle 

målgruppene. Deretter kommer Internett. I forhold til bonde fulltid og bonde med annet arbeid 

så ser en at bøndene som driver gård fulltid i større grad henter kompetansen hos 

landbruksrådgivningen og varemottaker enn bøndene som har annet arbeid ved siden av.  

Ja Nei

Bonde fulltid 84,6 15,4

Bonde i kombinasjon med annet arbeid 77,8 22,2

Lærer på Kalnes VGS 61,5 38,5

Ansatt i kommunal landbruksforvaltning 80,0 20,0

Elev om ønsker arbeid innenfor landbruket 100,0 0,0

Fremtidig kunnskapsbehov/hovedgeskjeft Bonde fulltid Bonde annet arbeid Lærer Kalnes Ansatt landbruksforvaltning Elevn Kalnes

Agronomi ny kunnskap 46,2 48,2 42,9 45,0 83,3

Effektiv gårdsdrift 7,7 37,0 14,3 30,0 33,3

Datateknologi 23,1 22,2 0,0 15,0 0,0

Økonomi og regnskapsforståelse 7,7 33,3 0,0 30,0 33,3

Nye muligheter på gården/forretningsutvikling 23,1 33,3 57,1 30,0 50,0

Samarbeid og organisering 15,4 14,8 0,0 15,0 50,0

Markedskunnskap og markedsføring 15,4 14,8 7,1 15,0 16,7

Kunnskap om eierskifte 15,4 3,7 7,2 5,0 16,7

Hjelp til planlegging søknadsskriving og dokumentasjon 7,7 40,7 7,1 15,0 33,3

Tilgang til forsknings og utviklingsresultater 23,0 29,6 21,4 35,0 33,3

Hvor henter du kompetanse/hovedgeskjeft Bonde fulltid Bonde annet arbeid Lærer Kalnes Ansatt landbruksforvaltning Elev Kalnes

Kolleger/nettverk 84,6 96,3 85,7 75,0 16,7

Norsk Landbruksrådgivning 76,9 48,2 28,6 35,0 0,0

Varemottaker 76,9 33,3 14,3 0,0 0,0

Den kommunale landbruksforvaltningen 46,2 40,7 0,0 10,0 0,0

Regnskapskontor 69,2 40,7 0,0 15,0 0,0

Landbruksskoler 7,7 14,8 35,7 0,0 83,3

Faglag/næringsorgansisasjoner i fylket 69,2 22,2 14,3 0,0 16,7

Faglag/næringsorgansisasjoner sentralt 30,8 7,4 21,4 5,0 16,7

Etterutdanningstilbud 7,7 11,1 28,6 25,0 0,0

Forskning og utviklingsmiljøer 30,7 14,8 28,6 35,0 16,7

Etablerertjeneste/bedriftsrådgivning 7,69 0 0 15 0

Kompetansemiljøer utenfor Norge 23,1 3,7 21,4 10,0 0,0

Internett 76,9 66,7 64,3 55,0 50,0

Innovasjon Norge 15,4 11,1 0,0 15,0 0,0

Litteratur 30,8 33,3 42,9 35,0 16,7

Annet 7,7 0,0 7,1 20,0 0,0
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3.3 Funn fra workshop 
Et sammendrag av funnene i work-shopen er vist i vedlegg 8 og deltakerlisten er vist i vedlegg 

7. Workshopen viste at det innen veiledningsfeltet er behov for noe mer enn det som 

eksisterer i dag, og at et kompetansesenter må ha nytteverdi for brukerne, samt at det må 

være betalingsvilje ved bruk. 

 

Videre velger vi å trekke frem følgende viktige momenter:  

 

 Et kompetansesenter bør kunne fungere som et kurssenter og en koblingsboks mellom 

tjenestekjøpere og – tilbydere, Inn på tunet kan fungere som et eksempel på næringer 

som savner en slik koblingsboks. 

 

 Næringen savner et utstillingsvindu for mat og matproduksjon for å skape et positivt 

omdømme i samfunnet 

 

 Et kompetansesenter kan gi økt rekruttering til naturbruk og landbruk generelt 

 

 Et kompetansesenter kan være et nav for et utvidet klyngesamarbeid med en god kobling 

mot FOU og muligheter for Bedriftsnettverk, Arenaprosjekter og Center of Excellence  

(CoE).  

 

Av innspill til aktuelle kompetansebehov kan spesielt fremheves:  

 

 Det er ikke aktuelt å tilby ren spisskompetanse f.eks. innen husdyr, kornproduksjon 

m.m. Dette må hentes nasjonalt og til dels internasjonalt, men det må forventes at et 

senter må følge godt med på markedsanalyser/trender. 

 Østfold og Kalnes har en unik beliggenhet i forhold til landets viktigste FOU miljøer 

innen landbruk og bygdenæringer på Ås 

 

Organisering av et kompetansesenter må ha siktemål om samhandling i verdikjeden 

 

 Få med alle aktører som ønsker å delta 

 Dagens kompetanse må koordineres og utnyttes bedre 

 Må være forankret i brukerinteresser.  

 

Mange nevnte at et senter må bygges opp gradvis, og at samlokalisering ikke er aktuelt på 

kort sikt for mange av kompetansemiljøene. Samarbeid er ikke det samme som 

samlokalisering. 

 

 

3.4 Funn fra dybdeintervjuene. 
Dybdeintervjuene ble gjennomført pr. telefon med hensikt om å få en dypere innsikt i 

synspunktene til viktige aktører knyttet til et eventuelt kompetansesenter. Vi valgte ut 

rådgivere fra et bredt spekter av produksjonsveiledere for landbruksproduksjonen i Østfold. En 

oversikt over de 13 rådgiverne er vist i vedlegg 5 

Nedenfor følger en oppsummering fra intervjuene.  

 

3.4.1 Dagens veiledning innen landbruk og bygdenæringer i Østfold 
 

 

 

 

 

Dagens veiledning er i hovedsak god og dekker det meste innen tradisjonelt 

jord/skogbruk. Det er imidlertid ikke organisert samarbeid om helhetlig rådgiving og 

den er ikke koordinert. Bonden som bedriftsleder er undervurdert. Veiledning innen 
andre næringer (bygdenæringer) er sporadisk og spredt. 
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Oversikt over noen av de ulike kompetansetilbyderne for landbruket i Østfold 

 
 

 

 

Landbruket i Østfold er godt dekket med veiledningstilbud innen ordinær drift i dag.  

I vurderingene som skal gjøres rundt berettigelsen av et kompetansesenter for landbruk og 

bygdenæringer på Kalnes er det viktig å ha med seg at målet må være å optimalisere dagens 

veiledningstilbud slik at dette blir best mulig for alle parter, både bonden og 

veiledningsapparatet. Det er viktig at et kompetansesenter må supplere og koordinere 

eksisterende veiledningstilbud og ikke fortrenge eksisterende tilbud.  

 

Det er naturlig nok noe samarbeid mellom de ulike veilederne og mange søker bistand hos 

hverandre dersom de trenger mer utfyllende detaljkunnskap. De store og tunge produksjonene 

representert ved samvirkebedriftene er ganske selvforsynt med kompetanse i sitt eget 

apparat. Mye av veiledningen i dag er gratis (dvs. dekkes av produsentoppgjørene), men det 

er en trend mot mer betalt veiledning og derved større krav til veiledernes faglige nivå og 

muligheter til å gi en helhetlig veiledning. Noen produksjoner er biologisk ganske avanserte, 

eks. fjørfe, og dette miljøet samarbeider tett med tilsvarende veiledere i våre naboland. Særlig 

konkurranseutsatte produksjoner må ofte søke kostbar kompetanse utenlands.  

 

Så godt som alle har 1:1 veiledning gjerne med hyppige gårdsbesøk som også gir den ofte 

ensomme bonden en trygghet og en følelse av å tilhøre et nettverk. Et hovedinntrykk fra 

intervjuene er at landbruket i Østfold som ellers i landet i dag sannsynligvis står overfor store 
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endringer i rammevilkårene, og det merkes en uro og usikkerhet hos produsentene. Noen ser 

sitt snitt til å øke produksjonen og satse stort, mens andre vurderer mer drastiske tiltak som 

nedleggelse av drifta eller bortforpaktning/salg.  

Behovet for mer spisset veiledning synes derfor å være voksende.  

Fra dybdeintervjuene er det også verdt å merke seg at større driftsbygninger med avansert 

utstyr krever mer profesjonell planlegging og byggeledelse på et område der det de siste 

årene er kommet nye og skjerpede regler. Norsk Landbruksrådgiving tilbyr en stadig bredere 

kompetanse med mer helhetlig veiledning, bl.a. innen byggfag og samarbeider ofte tett med 

andre produksjonsveiledere.  

Flere nevner utfordringene med at stordrift også innebærer nye utfordringer innen 

bedriftsledelse og administrasjon. Større gårdsbruk innebærer ofte at det blir flere ansatte i 

arbeid, og det er et voksende krav om dokumentasjon, oppfølging av lovverk, økonomi og 

regnskapsstyring og relativt avanserte søknader til ulike virkemidler. Dette er utfordringer som 

landbruket har felles med det øvrige næringsliv i fylket som selvsagt har mye kompetanse på 

bedriftsledelse. Behovet for profesjonalitet viser seg også å være til stede ved den ofte 

manglende oppfølging av planer og bruk av alt det gode planverktøyet som utarbeides, det 

være seg skogbruksplan eller en driftsplan for gården.  

En samlet vurdering er at det kan synes som om tilbudet om veiledning er minst der behovet 

kanskje er størst, nemlig for dem som vurderer å slutte med sin tradisjonelle 

landbruksproduksjon. Som en regnskapsfører sa "en bonde som vurderer å legge ned står 

kanskje overfor sitt livs viktigste valg med mulighet for å oppgi hele gårdsdrifta". Her er det et 

behov for personlig oppfølging (mentor) for å bistå bønder i kritiske valg.  

 
3.4.2  Andre bygdenæringer 
 

 

 

 

 

Innen området "andre bygdenæringer" er det i dag ikke enkelt å finne et samlet 

veiledningstilbud. Det som er av tilbud på dette feltet er spredd over flere organisasjoner og 

miljøer, og det er mye opp til bonden selv å finne fram i jungelen av tilbud. Vi valgte derfor å 

intervjue en veileder i offentlig sektor og en aktør som hadde satset på "andre 

bygdenæringer". Mange opplever at det tar tid å bygge opp en bærekraftig drift innen "andre 

bygdenæringer". Kapitalbehovet er stort og kildene for finansiering er ofte spredt på flere 

aktører.  Det tar tid å etablere en virksomhet og få på plass et marked.  Man må regne med 

flere år uten å få positiv bunnlinje.  

 

Veldig mye avhenger av bondens eget initiativ og "stå på vilje" til å satse. Risikoen er stor og 

en vel gjennomarbeidet forretningsplan er helt avgjørende for å lykkes. Man må være ekstra 

serviceinnstilt for i mye større grad enn i konvensjonell drift møter bonden her kunden direkte 

og må være lyttende og aktiv. Et kompetansesenter med en samlet oversikt over regionale og 

nasjonale fagmiljøer og ressurspersoner innen entreprenørskap i landbruket synes derfor å 

være et nyttig tilbud for nye aktører. 

  

Situasjonen for utmarksnæringen i fylket er ganske unik med kanskje landets beste 

veiledningstilbud innen utmarksnæringer på HaVass sitt kontor på Ørje. Her ligger muligens et 

stort, unyttet potensiale.  

  

Fagfeltet "andre bygdenæringer" er tilfeldig organisert også hvis man ser det fra kjøperens 

side. Noen områder har vært tunge å dra i gang og det er viktig at erfaringene samles og 

gjøres tilgjengelig for ulike FOU-miljøer. Krevende satsinger krever bedre dokumentasjon og 

kvalitetssikring for at de skal framstå som relevante, nyttige og attraktive for mulige kjøpere 

av tjenestene.  

Veiledning innen andre bygdenæringer er tilfeldig, lite koordinert og vanskelig 
tilgjengelig. Tilbud innen utmarksnæringer er imidlertid meget bra. 



16 

 

 

  

3.4.3 Trenger vi et kompetansesenter i Østfold? 
 

 

 

 

 

Når det kom til spørsmålet om etablering av et kompetansesenter for landbruk og 

bygdenæringer i Østfold var meningen delte. Noen så et kompetansesenter som viktig for å 

kunne gi en mer samordnet, helhetlig og kanskje billigere veiledning, noe bonden ville ha 

nytte av, mens andre med mer spissede og krevende produksjoner som grønnsaker og fjørfe 

mente de var god forspent med tilstrekkelig veiledningskompetanse i sitt eget apparat.  

Veiledere knyttet nær opp til en produksjon var opptatt av nærhet til og tilbakemeldinger fra 

foredlingsanleggene for å kunne bli en god veileder. Et kompetansesenter ble av flere vurdert 

som velegnet, som et nav i et godt etablert nettverk. Dette blir stadig viktigere siden de 

kommunale landbrukskontorene har mistet mange av sine veiledningsoppgaver.  

Det synes å være behov for et førstelinjetilbud med en lav terskel innen veiledning. Ingen var 

opptatt av det fysiske kontoret med mange ansatte, men at det gjennom en person eller en 

nettside var oversikt over hva som fantes i fylket. Uansett vil det ta tid å bygge opp et 

samlokalisert kompetansesenter.  

De personlige egenskapene hos veilederne er viktig for mange, noen bønder trenger mer 

psykososial støtte, andre vil gjerne ha besøk av "en person i kjeledress" som er i stand til å 

registrere detaljer i drifta. Økende forbrukerkrav til sporbarhet og dokumentasjon samt nye 

tekniske muligheter til online oppfølging/overvåking av drifta ble av flere påpekt som et 

område det vil skje mer på i årene framover.  

På spørsmål om de trodde at deres egen veiledningsvirksomhet ville få konkurranse fra et 

kompetansesenter, svarte nesten alle nei. Nesten alle så etableringen av et kompetansesenter 

som et viktig og positivt bidrag til Østfoldlandbruket, men noen få svarte at de ikke så nytten 

av det.  Disse var mest opptatt av at de allerede hadde et fullgodt tilbud til bøndene gjennom 

sin egen bedrift slik at et kompetansesenter ikke ville tilføre noe nytt. Allikevel ble ord som 

lyttepost mot landbruket og mulighet for en bedre forbrukerkontakt trukket fram som positive 

følger av et kompetansesenter.  

Norsk Landbruksrådgiving SørØst med ca 1150 medlemmer har et stort og allsidig 

veilederkorps i Østfold med hele 15 ansatte og kontor på Huggenes, Holstad, Mysen (Solhuset) 

og Kalnes (Øsaker). Svært mange veiledere samarbeider tett med NLR SørØst som dekker 

både planteproduksjon, økonomi og byggteknisk veiledning. Ved siden av regnskapskontorene 

og utmarksavdelingen på Ørje er NLR SørØst de eneste som tar seg betalt for veiledningen, 

men et oppdrag f.eks. som byggeleder for et produksjonsbygg er et viktig tilbud som 

medlemmene vil ha stor nytte av. 

Landbruksnæringen har gjennom Studieforbundet Næring og Samfunn (SNS) et godt tilbud av 

kurs der bøndene har et kompetansekrav fastsatt av myndighetene (eks Sprøytesertifikat og 

HMS). Tilbudet er godt innarbeidet i næringen. Sammen med det Østfold Bondelag kan tilby, 

er mye av veiledningsbehovet som går utenom selv basisproduksjonen godt dekket opp. 

 

3.4.4 Hvor sentralt er Kalnes vgs? 
 

 

 

 

 

Et spørsmål til slutt gikk spesifikt på ønskeligheten av å ha Kalnes som arena for et 

kompetansesenter for landbruk og bygdenæringer. Et klart flertall så helt bort fra fylkets 

Det er registrert delte meninger om behovet for et kompetansesenter blant 

dagens veiledere. Koordinering av veiledningstilbudene er positivt, men fysisk 
samlokalisering er ikke aktuelt på kort sikt.  

Vi har registrert en overveiende positiv innstilling til Kalnes som 
kompetansesenter dersom det blir etablert et kompetansesenter i fylket. 
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geografiske skjevhet i det de mente at Kalnes med sin beliggenhet bl.a. med det nye 

fylkessykehuset ville bli meget sentralt plassert i fylket.  

 

 

 
 

 

 

3.5 Erfaringer fra andre kompetansesentra i Norge  
 

 

 

 

Det finnes en rekke ulike kompetansesentre innenfor landbruket med samlokalisering og/eller 

nært samarbeid med skolemiljøer. For å danne oss et bilde av disse sentrenes virksomhet har 

vi derfor intervjuet sentrale personer på fire av disse sentrene. De vi har sett nærmere på er: 

 

 Skjetlein grønt kompetansesenter (Sør-Trøndelag) 

 Rogaland landbrukspark (Rogaland) 

 Grønt fagsenter (Vestfold) 

 Hvam Agroutvikling (Akershus) 

 

To av sentrene er fylkeskommunale og to er private initiativ. Ved å se nærmere på akkurat 

disse sentrene mener vi at vi har fått med bredden i ulike typer organisering, finansiering, 

innhold og drift. Noen av sentrene har opptil flere ansatte og har med ofte svært ulik bakgrunn 

og forhistorie greid å etablere seg som viktige aktører for næringen i sine regioner. De har ofte 

litt ulik organisering og henter inntektene sine fra kursvirksomhet, utleie av lokaler, 

medlemskontingenter, prosjekter og annonser på nettportalen. Den langsiktige finansieringen 

er en utfordring alle sliter med. Selv om sentrene er ulike oppsummerer vi med at alle har 

lykkes godt med sine tilbud og organisering. Et sammendrag av erfaringene fra andre 

kompetansesentre er vist i vedlegg 6. 

Det er registrert positive erfaringer fra andre kompetansesentre, men det er 

utfordringer med finansiering og å få de ulike aktørene til å sette av tid til 
samhandling. 
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3.6 Funn fra rapporter og politiske dokumenter  
 

 

 

 

I tillegg til workshopen, spørreundersøkelse og dybdeintervjuer har vi også sett på 

eksisterende dokumentasjon som sier noe om kompetansebehovet i landbruket fremover. Vi 

har særlig sett på Agri Analyse sin rapport om "Framtidas Landbruksakademikere" 

(Hillestad/Eldby – Rapport 4/2013) og Østlandsforskning sin rapport "Framtidsretta 

kompetansetilbud for landbruket på Sør-Østlandet" (Sæther/Lerfald/Stokke – ØF rapport 

15/2012. Videre sier melding til Stortinget Meld St. 9 (2011-2012) om landbruks- og 

matpolitikken mye om viktigheten av kunnskap i landbruket og kunnskapsbehovet fremover.  

Rapporten fra Agri Analyse belyser fremtidens landbruksutdanning og hvilken kompetanse det 

er behov for blant annet sett i lys av behovet for å produsere mer mat og klimaendringer. Den 

belyser også hvor mange landbruksakademikere det er behov for fremover.  

Agri Analyse sendte ut en spørreundersøkelse til 559 landbruksvirksomheter for å besvare 

disse spørsmålene. 20 prosent av virksomhetene som besvarte undersøkelsen har behov for 

personer med høyere landbruksfaglig utdanning de neste ti årene. Rapporten er også klar på 

at det er behov for mer kompetanse innenfor klima, miljø og klimarelatert teknologi. Mange av 

virksomhetene mener også at det er behov for mer kompetanse innen entreprenørskap, 

driftsledelse, økonomi og planlegging. Disse funnene sammenfaller godt med resultatene fra 

spørreundersøkelsen vi har gjennomført.  

Østlandsforskning sin rapport har bakgrunn i at Østfold, Akershus, Buskerud, Vestfold og 

Telemark fylkeskommuner gikk sammen om å finne ut hvordan en kan øke rekrutteringen og 

styrke kompetansetilbudet i landbruket. Prosjektet skulle bidra til et kunnskapsgrunnlag om 

hvordan man kan styrke rekrutteringen og bidra til fremtidsretta kompetansetilbud i 

landbruket. Rapporten trekker frem tre sentrale utviklingstrekk i forhold til fremtidige 

kompetansebehov i landbruket. Dette er: 

1. Økt produksjonsvolum – det er en nedgang i antall gårdsbruk i Norge og de brukene 

som er igjen øker sin produksjon. Dette stiller krav til økt kunnskap.  

2. Lokal videreforedling – flere satser på videreforedling av sine varer og dette stiller 

krav til kunnskap innenfor markedsføring, salg og distribusjon.  

3. Nye produkter og tjenester – flere satser på nye produkter og tjenester som for 

eksempel reiseliv, Inn på tunet og bioenergi. Dette krever kunnskap om nye markeder 

og produktutvikling.  

Landbruks- og matmeldingen trekker også frem kunnskapsbehovene i landbruket, men i mer 

generelle termer. Den trekker blant annet frem at "Et høyt kunnskapsnivå og innovasjonsevne 

er nødvendig for å nå målene i landbruks- og matpolitikken. Globalt og nasjonalt er det behov 

for utvikling av ny kunnskap om agronomi for å bedre matsikkerheten. Forskning og 

forskningsbasert innovasjon er videre et av de viktigste virkemidlene for å øke 

konkurransekraften og verdiskapingen. Tilgang på nok og kompetent arbeidskraft er en 

forutsetning for en konkurransekraftig landbruks- og matsektor."  (St. Meld. 9 2011-2012 s 

26) Videre pekes det på at en mer variert aktivitet i landbruket også vil gi et bredere behov for 

kompetanse.  

 

 

Det forventes et økt behov for kompetanse innen agronomi, klima/miljø og 
nye muligheter på gården. 
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4 Drøfting av resultater 

 

4.1 Vurderinger av kompetansesentra 
Våre samtaler med de ulike kompetansesentrene i landet, viser at det stort sett er høstet gode 

erfaringer. Det er ulik organisering, men formålet er det samme. Å utnytte fordelene ved en 

samlokalisering av ulike kompetansemiljøer både i forhold til kompetansedeling innad, men 

også for at bonden skal få ett sted å henvende seg. Alle trekker frem at sentrene faktisk har 

blitt et sted der bonden kan henvende seg først og få svar på en rekke ulike spørsmål. Videre 

trekker noen frem at samhandlingen og kompetansedelingen mellom de ulike aktørene i seg 

selv gir et bedre tilbud til bonden.  

 

En utfordring som trekkes opp i samtaler med eksisterende veiledningssentre er tid. De ulike 

aktørene får ikke alltid satt av nok tid til å snakke med hverandre, og dermed kan det fort bli 

slik at noen av fordelene ved en samlokalisering ikke utnyttes så godt som de kunne. Det 

understrekes derfor at det er viktig med en ressurs som fungerer som nav, drivkraft og 

igangsetter mellom aktørene i et kompetansesenter, noe som også underbygges i cafe-

dialogen. En annen utfordring som trekkes opp er usikkerhet rundt finansiering av drift. Videre 

påpekes det av flere at et mer polarisert og spesialisert landbruk stiller krav til å skaffe 

oppdatert kompetanse for at de skal kunne gi et godt tilbud til landbruket.  

 

Selv om det er mange likheter mellom de ulike senterne, er det også noen forskjeller. De 

viktigste er i forhold til ressurstilgang og antall ansatte. Selv om det er et ulikt 

ressursgrunnlag, vurderer vi alle som velfungerende og som et godt tilbud til bonden og 

landbruket generelt. 

  

Når vi vurderer disse erfaringene og de politiske signalene opp mot våre funn både blant 

veilederne og hos potensielle brukere, ser vi at det er et grunnlag for å etablere et 

kompetansesenter for landbruk og bygdenæringer i Østfold.  

 

 

 

4.2 Hvem er målgruppa for et kompetansesenter?  
Et kompetansesenter vil ha brukere som etterspør kunnskap og tilbydere som leverer 

kunnskap. Vi har sett relativt klare holdninger til et kompetansesenter i begge disse gruppene. 

Det er viktig å ha med seg i diskusjonen at begge disse gruppene må sies å være 

målgruppene for arbeidet med å opprette et kompetansesenter, og at deres preferanser er helt 

avgjørende for at et kompetansesenter faktisk vil bli brukt. Vårt hovedinntrykk er at Østfold i 

aller høyeste grad trenger et kraftsentrum for en landbruksnæring som i dette fylket har store 

vekstmuligheter, men at det er en krevende jobb å samle alle gode krefter om et felles mål.  

  

De som etterspør kunnskap vil først og fremst være bønder og skogeiere (heretter brukes bare 

samlebetegnelsen bønder da svært mange også er skogeiere) som på hel- eller deltid er 

yrkesaktive. I tillegg vil elever som skal bli bønder og andre fremtidige bønder samt lærere og 
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veiledere kunne være brukere av et slikt senter. Den første gruppen etterspør i økende grad 

spisskompetanse som de enten får fra mottakerleddet, i utlandet eller finner på nettet. Det er 

en økende tendens til at byfolk kjøper landbrukseiendommer, og vi må anta at Østfold i så 

måte vil være et attraktivt fylke å etablere seg i, tett opptil store befolkningssentra. Disse nye 

bøndene vil ha et antatt stort kunnskaps- og veiledningsbehov. Noen nye bønder vil fanges 

opp som elever gjennom fylkets to landbruksskoler som med opprettholdelse av et 

kompetansekrav til eiere av drivverdige landbrukseiendommer, vil være en klar målgruppe for 

et kompetansesenter.  

 

Interessant nok ser vi av spørreundersøkelsen at landbruksskoleelevene og lærerne ved 

Kalnes er de to gruppene som i minst grad vil benytte seg av et kompetansesenter. Samtidig 

svarer lærerne at ny kompetanse i liten grad er tilgjengelig for dem, så lærerne - med antatt 

størst kunnskap om landbruket - har kanskje andre kilder de vil oppsøke. Vi ser også av 

spørreundersøkelsen at deltidsbønder har en naturlig større etterspørsel etter kunnskap enn 

heltidsbøndene, da særlig innen fagfeltet agronomi og driftsteknikk.  

 

Kunnskap tilgjengelig på et kompetansesenter vil også kunne være attraktivt for mediefolk, 

forbrukere, ansatte i offentlig forvaltning og politikere som ønsker oppdatert kunnskap om 

landbruket i Østfold spesielt. Vi tror også at erfaringer om lokale eksempler på andre 

bygdenæringer som f.eks. Inn på Tunet godt kan samles på et kompetansesenter og tilbys 

mulige nye kjøpere av slike tjenester (kommuner).  

 

De som leverer kunnskap representerer et bredt spekter av veiledere i hele verdikjeden fra 

basisproduksjonen på jordet eller i skogen til de som bistår med tjenesteproduksjon som 

regnskap, utdanning og planlegging, og de som bistår bonden i juridisk/administrativ 

veiledning. En viss veiledning finner man også hos forvaltningsmyndighetene og i 

næringsorganisasjonene. Næringsorganisasjonene har i særlig grad befattet seg med satsing 

på "andre bygdenæringer", gjerne gjennom offentlige finansierte prosjekter. Noen veiledere vil 

nok bruke et kompetansesenter som en ren markedsføringsarena for sine egne tjenester 

(eksempel regnskap/eiendomsoverdragelse), og noen veiledningstilbud som befinner seg på et 

nasjonalt høyt nivå kan tenkes å bli et senter for spesialkompetanse (CoE). 

 

På dette grunnlag anbefaler vi at det fokuseres på følgende målgrupper som en start under 

etableringen:  

 Bønder 

 Eksisterende veiledere 

 Lærere ved landbruksskolen 

 

Seinere vil også følgende målgrupper trekkes inn når prosjektet går over i en fastere fase: 

 Industri og marked 

 Landbruksskoleelever 

 

4.3 Dagens veiledning 
Ca 75 -85 % av bøndene mener å ha god tilgang til ny kompetanse i dag. Problemet kan være 

at det er vanskelig å ha oversikten over det som finnes. Det er i dag i liten grad noe organisert 

samarbeid mellom veilederne, selv om for eksempel Norsk Landbruksrådgiving SørØst som 

enerådende på veiledning innen planteproduksjon, ofte trekkes inn for å få en mer helhetlig 

rådgiving. Flere veiledere trekker fram koordinering og samarbeid som viktige elementer som 

kan gjøre veiledningen bedre og billigere for bonden.  

 

Veilederne selv sier at den gode veiledningen i framtida bør og vil komme til å bli mer helhetlig 

og følgelig dyrere. Selve produksjonsveiledningen er godt ivaretatt av varemottaker. Selv med 

nye og økende utfordringer for landbruksnæringen som vil kreve mer spisskompetanse, må vi 

anta at veiledningstilbudet innen basisproduksjonene vil holde tritt med etterspørselen og 

derfor ikke bør bli et satsingsområde for et kompetansesenter. 
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Hovedandelen av bøndene oppgir kolleger/nettverk som viktig kilder for 

kompetanse/informasjon og ikke overraskende er også internett en viktig kilde å hente 

inspirasjon og kunnskap fra. 

 

Veiledning om andre muligheter på gården kommer fram som en etterspurt kunnskap i 

spørreundersøkelsen, men veiledning innen området "andre bygdenæringer" er i dag meget 

spredt og kan virke litt tilfeldig, selvsagt også fordi det spenner over mange ulike fagområder 

fra turisme og matforedling til bioenergi og Inn på tunet. "Andre bygdenæringer" framstår ikke 

som et homogent yrkestilbud. Noe veiledning har skjedd gjennom dedikerte prosjekter, men 

ofte faller denne type veiledning mellom flere stoler da det er få som har tatt på seg rollen 

som "veileder i andre bygdenæringer" og entreprenørskap. Å satse på "andre bygdenæringer" 

krever mer enn noe annet en grundig planlegging, markedsanalyse og risikovurdering da 

fallgruvene er mange.  

Østfold besitter en unik kompetanse i Utmarksavdelingen for Østfold og Akershus på Ørje som 

– også på landsbasis – er enestående i utvikling av gode og bærekraftige utmarksprodukter og 

grønt reiseliv. De dekker et stadig voksende marked på utmarksnæring som spenner i fra 

gjeddefiske til naturguiding for en mer og mer fremmedgjort urban befolkning, ikke bare i 

Norge, men i hele Europa. 

 

Oppsummert er veiledningen i de tradisjonelle landbruksfagene hovedsakelig god, men den 

kan samordnes bedre og bør styrkes i "andre bygdenæringer". 

 

 

 

4.4 Endringer i vente….. 
Det hersker liten tvil om at Østfoldlandbruket - som landbruket ellers i Norge – står overfor 

store endringer med endrede rammevilkår. I tillegg står vi høyst sannsynlig overfor en 

kommende kommunereform som også kan få en dramatisk effekt på kommunenes mulighet til 

å bistå bøndene. Større kommuner kan innebære et bredere faglig tilbud til næringa, men 

innebærer nok også den ulempe at det blir større avstander geografisk og sosialt for dem som 

ønsker å bruke storkommunens tilbud. Mange bønder har et nært og personlig forhold til "sitt" 

landbrukskontor.  Etablering av et mulig kompetansesenter bør derfor absolutt også ha dette i 

mente. 

  

Antall heltidsbønder faller stadig, også i et landbruksfylke som Østfold. Inspirert av nye 

signaler i landbrukspolitikken, forventes det en ytterligere overgang til færre og større, mer 

profesjonelle gårdsbruk og en tilsvarende økning i andre bygdenæringer. Ca en fjerdedel av 

bøndene antar at de vil endre drifta i de nærmeste 5 årene, og at utvidelse av eksisterende 

produksjon er det første de tenker på. Men forbausende mange svarer at de vurderer nye 

produksjoner og tjenester, noe som også kommer til syne i ønske om mer markedskunnskap. 

 

Når vi i spørreundersøkelsen sammenligner dagens veiledning med svarene vi har fått på 

tanker om det fremtidige veiledningsbehovet, ser vi en tydelig endring, særlig hos bøndene 

ved at behovet for mer kunnskap om markedsutsikter og nyere FOU- resultater pekes ut som 

viktige områder det er etterspørsel etter. I dette tolker vi en viss usikkerhet om hva framtiden 

vil bringe. Interessen for agronomi og nye muligheter/forretningsutvikling på gårdsbruk ser vi 

fortsatt topper listen over framtidige kunnskapsbehov. 

  

Det er viktig at man i en vurdering av framtidig veiledningsbehov ikke legger opp til tilbud som 

vil utkonkurrere eksisterende veiledningstilbud, men at man hele tiden har for øye å gjøre de 

eksisterende bedre, mer tilgjengelige og mer helhetlige ved at muligheten til samarbeid og 

koordinering styrkes. For enkelte bønder vil deres landbruksvirksomhet mer og mer utvikle seg 

som alt annet næringsliv generelt og mye erfaring kan innhentes fra eksisterende 

kunnskapssentre/miljøer i fylket. Bonden som bedriftsleder og bonden som grûnder (økonomi, 

ledelse og markedsføring) blir stadig viktigere temaer, også innen landbruket. For andre deler 

av landbruket som satser på mer nisjepreget virksomheter, kan behovet for spesialkunnskap 
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bli mer påtrengende og aktuelt. Eksempelvis ligger det et stort potensiale i utmarksturisme 

som er i sterk utvikling. 

  

Landbruket i Østfold står overfor store utfordringer i årene som kommer, både vurdert som 

driftsenheter og i forhold til det offentlige. Et godt fungerende kompetansesenter kan til en 

viss grad bli et godt supplement til ett sentralisert landbrukskontor i en storkommune. Større 

gårdsbruk gir nye utfordringer, men etterspørselen etter andre muligheter for å utnytte 

gårdens ressurser vil øke.   

 

4.5 Behov for å utvikle bedre nettverk og nettverksplattformer. 
Både fra veiledere og fra folk i næringa møter vi et behov for å ha gode møteplasser eller 

nettverksplattformer der erfaringer og ideer kan utveksles. Kollegaer og faglige nettverk 

scorer høyest på spørsmål om hvor bøndene henter sin kompetanse i dag. Nettverk, 

faggrupper og clustere dekker også sosiale behov som flere av veilederne la vekt på. Det å 

være bonde kan ofte være et ensomt yrke, og det man får i samvær med yrkeskolleger er ofte 

høyt verdsatt og inspirerende. Så det å utvikle en tilrettelagt møteplass på faglig og sosialt 

grunnlag - kanskje gjerne på regionalt nivå, kan være et positivt tilbud.  

 

En stor del av veilederne la stor vekt på betydningen av å samarbeide på tvers av faggrensene 

for på den måten å kunne bli bedre veiledere, mens andre mente de hadde tilstrekkelig og 

unik kompetanse i eget hus og så ikke noe gevinst ved å samarbeide med andre miljøer. 

Argumentet til de som var negative, gikk på at de stort sett var enerådende på sine respektive 

fagfelt og dekket hele verdikjeden, og at de ikke opplevde konkurranse fra andre fagmiljøer. 

 

Særlig i workshopen kom det fram at et kompetansesenter må favne hele verdikjeden fra "jord 

til bord" og være et utstillingsvindu for forbrukerne. Gjennom de ulike andre undersøkelsene 

som er gjort har dette ikke kommet fram som et tema. Et slikt "utstillingsvindu" vil kreve et 

bredt sammensatt, fysisk senter, og vår vurdering er at dette både økonomisk og faglig vil gå 

på bekostning av primærmålgruppenes behov for koordinering og nettverksbygging innenfor 

faglige temaer. 

 

4.6 Hvordan kan behovet for bedre og mer helhetlig veiledning 
tilfredsstilles? 

Når vi generelt sier at det er et behov for bedre og mer helhetlig veiledning, er dette på 

grunnlag av tilbakemeldinger vi har fått i flere av våre undersøkelser og fra funn i 

forskningsrapporter. Mange av veilederne påpeker selv at veiledningen kan bli bedre og mange 

av brukerne etterspør kunnskap som tilsier en mer helhetlig veiledning. Det synes å være et 

behov for et overordnet, koordinerende organ. 

 

Når man opplever hvor mange som allerede nå er ivrige brukere av nettet, kommer man ikke 

utenom en god og oppdatert landbruksportal som det enkleste og mest effektive tilbudet en 

kan forvente at brukerne vil oppsøke. Det er selvsagt ressurskrevende å utvikle og 

vedlikeholde en informativ portal, men mye tyder på at dette er det viktigste et 

kompetansesenter kan etablere for å tilfredsstille behovene som er avdekket. Østfold Bondelag 

har høstet mye verdifull erfaring fra sin nå nedlagte portal "Nettbonden" som man kan dra 

nytte av. Her må man også skjele til andre liknende landbruksportaler rundt omkring i landet. 

Ser man på hjemmesiden til Grønt Fagsenter (www.grontfagsenter.no), er det tydelig at 

annonsering fra næringslivet er og må være en viktig inntektskilde for å drifte en slik portal.  

 

Innholdsmessig tror vi at foruten ren informasjon- og nyhetsformidling, må koordinering av 

eksisterende veiledningstilbud være et nøkkelord. Man skal være ytterst tilbakeholdende med 

å etablere flere tilbud. Mange av de forespurte veilederne tenkte seg nok at et 

kompetansesenter skulle bygge seg opp til et eget faglig nivå – som kanskje til og med kunne 

oppfattes som en konkurrent til egen virksomhet. Vi tror ikke det er veien å gå, og at det 

heller ikke er økonomi, behov eller ønsker om å etablere en slik virksomhet. Vi tror det er 

viktig igjen å tenke helhetlig og tverrfaglig og bygge opp et tilbud gradvis og med en stor grad 

av brukerstyring underveis.  
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Dagens veiledning kan bli bedre gjennom samarbeid og koordinering, og at områder med et 

svakt veiledningstilbud bør styrkes. 

 

 
4.7 Tjenesteområder som et kompetansesenter bør prioritere  

Vi ser at et viktig mål for kompetansesenteret må være å profesjonalisere næringen så den 

blir bedre rustet til å møte morgendagens utfordringer. Bedriftsledelse, planlegging, 

administrasjon, regnskap og økonomiforståelse er fagområder flere veiledere med stor fordel 

kan samarbeide om. Mye av denne veiledningen kan hentes inn fra andre miljøer i 

næringslivet i Østfold så det er ikke behov for å bygge egen kompetanse på disse områdene. 

 

Interesse for spørsmål knyttet til klima, kulturlandskap, miljø og lokal foredling av mat som i 

Agri Analyse rapporten er nevnt som viktige temaer med et kompetansebehov, har ikke 

framkommet i våre undersøkelser. Vi registrerer også en klar skepsis til å satse på veiledning 

innen felt som kan beskrives som produksjonsmessig spisskompetanse, særlig fra veilederne 

selv.  

Det synes å være et samstemt behov i alle våre undersøkelser at veiledning innen "andre 

bygdenæringer" blir stadig viktigere og bør bedres.  

 

Mye bra eksempler kan hentes fra de andre kompetansesentrene. Både i workshopen og i 

dybdeintervjuene med eksisterende veiledningstilbud, kom det fram at suksessen til et 

kompetansesenter vil være svært avhengig av ressursene som avsettes til dette. Det ble 

etterlyst en effektiv, engasjert, proaktiv og sosial "propell" med et stort nettverk som kunne 

være i stand til å samle alle gode krefter om driften av et kompetansesenter. Mange mener 

dette vil være tilstrekkelig i en oppbyggingsfase, og at en eventuell samlokalisering av flere 

veiledningstilbud eventuelt vil kunne komme etter hvert. I undersøkelsen kommer det klart 

fram at Kalnes kan være et egnet sted for en slik funksjon. 

 

Tre områder peker seg ut som viktige satsingsområder for et kompetansesenter: 

  

 koordinering av informasjon gjennom en god nettportal 

 tilrettelegger for gode nettverk, møteplasser og kurs. 

 koordinerende rolle innen "andre bygdenæringer" 

 

I tillegg bør senteret prioritere fagområder som ikke er tilstrekkelig dekket i dag som: 

 bedriftsledelse, administrasjon  

 økonomi, planlegging 

 

 

4.8 Organisering og finansiering av et kompetansesenter 
Vi mener at et kompetansesenter på sikt må opprettes som et organisert samarbeid mellom 

brukerne og tilbyderne av kompetanse innen landbruk og bygdenæringer i Østfold. Bøndene vil 

tallmessig sannsynligvis være den største brukeren av kompetansesenteret, noe vi finner klart 

dokumentert gjennom spørreundersøkelsen. Senteret bør derfor ha en styringsgruppe der 

både brukerne, tilbyderne og det offentlige er representert. Våre funn tyder i liten grad på at 

andre veiledere/organisasjoner i dag er villige til å gå inn med forpliktende bidrag for å 

finansiere driften av et kompetansesenter. En mer forpliktende deltakelse fra andre deler av 

næringen vil måtte komme på noe lengre sikt. Samtidig synes brukernes betalingsvilje også å 

være lav. Vi er derfor overbevist om at i starten vil Fylkeskommunen selv, eventuelt i 

samarbeid med andre statlige organer/aktører, være de viktigste pådriverne for etablering og 

drift av et slikt senter. Målet må være at senteret over noen år bygger seg opp som en 

attraktiv aktør innen landbruk og bygdenæringer i fylket. 

   

Finansiering av nye satsingsområder gjennom offentlig prosjekter må være et viktig felt for 

senteret. Et kompetansesenter vil være i en god posisjon til å bli tildelt gode, tverrfaglige 

prosjekter på nye fagområder. Om man samtidig også lykkes med å bruke 
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kompetansesenteret som nav f.eks. i næringsklyngeprosjekter, vil mye av finansieringen 

kunne dekkes inn der. Det er imidlertid ressurskrevende å jakte etter prosjektmidler slik at et 

økonomisk fundament for drift må finnes fra start.  

 

En godt fungerende hjemmeside (se f.eks. www.grontfagsenter.no) vil på sikt kunne hente 

annonseinntekter til driften av hjemmesiden. 

 

Ulike modeller for etablering og organisering av et kompetansesenter  

Med henvisning til erfaringer fra andre kompetansesentre i Norge, ser vi flere 

likhetstrekk. 

 

o Etableringen av et senter er ressurskrevende, særlig krevende å få med andre 

aktører 

o Et velfungerende kompetansesenter må bygges opp over tid og i flere faser 

o Mange har bygd på et eksisterende samarbeid – veiledere i landbruket i Østfold 

har i liten grad noe godt fungerende samarbeid i dag. 

o En god hjemmeside er inngangsporten som på sikt vil kunne gi 

annonseinntekter 

o Hjemmesiden vil være verktøyet som binde aktørene sammen og som på sikt vil 

kunne danne grunnlaget for et nærmere samarbeid 

o Sentrene utvikler seg over tid til etablerte selskaper (som A/S eller 

samvirkeforetak, SA) men kan i starten etableres som et prosjekt. 

 

Landbruket i Østfold har allerede flere gode møteplasser å bygge videre på bl.a. Partnerskapet 

og noe tverrfaglig samarbeid i form av fellesprosjekter, samt at Norsk Landbruksrådgiving har 

hyppig kontakt med hele verdikjeden, men de organiserte, faste møteplassene er svakt 

utbygd. 

  

Økonomi. 

Den langsiktige finansieringen av et kompetansesenter nevnes alltid som en utfordring, og det 

eksisterer ingen klar fasit. Vi ser at på sikt vil medlemskontingenter fra de ulike målgruppene, 

annonseinntekter, kursinntekter, muligens noen husleieinntekter og prosjektmidler være 

mulige inntektskilder som vil sikre det økonomiske grunnlaget. På kort sikt mener vi imidlertid 

at senteret må etableres som et kortsiktig prosjekt (3 år) finansiert av offentlige midler.  

 

Arbeidsressurser. 

Vi antyder at senteret i starten må tildeles ressurser for 1 årsverk. En redusert stilling gir ikke 

nok forutsigbarhet og kan fort føre til uønskede bemanningsskifter. Alle igangsatte 

kompetansesentre understreker behovet for å ha en koordinerende kraft i etableringsfasen. 

Hovedoppgaven i starten vil bli å etablere en landbruksportal for fylket. Det må etableres et 

forum mellom samtlige av fylkets veiledere og representanter for brukerne for sammen å 

etablere en plattform for kompetansesenteret. Samtidig må det vurderes om det er behov for 

å utvikle kurstilbud ut over å koordinere eksisterende tilbud.  

 

Vi kan antyde følgende kostnader knyttet til etablering av et kompetansesenter som et 

selvstendig prosjekt på Kalnes: 

 

Utgiftsart Kostnad 

Ansettelseskostnader 20 000.- 

Etablering av en nettportal            200 000.- 

Etablering av kontor, 

teknisk utstyr 

40 000.- 

diverse 40 000.- 

Sum            300 000.- 
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Østfold Fylkeskommunes Eiendomsavdeling sier de vil belaste drifta av et kompetansesenter 

med de faste felleskostnadene, 400 kr/m2 pr. måned. Driftskostnadene for et senter med en 

bemanning på ca 1 årsverk vil da kunne bli: 

 

  

Utgiftsart Kostnad 

Drift av en nettportal     5000.- 

1 årsverk inkl sos utgifter 800 000.- 

Fellesutgifter (400 x 20 x 

12) 

  96.000.- 

Møter og nettverksbygging  250.000.- 

Reiser, diverse    50.000.- 

Sum:         1 201 000.- 

 

 

5 Anbefaling 

Med en ramme på 300 000 etableres et prosjekt for etablering av kompetansesenter for 

landbruk og bygdenæringer på Kalnes med en person i ca 1 årsverk for etablering, 

organisering og ledelse av prosjektet. I tillegg kommer årlige driftskostnader på ca kr. 1,2 mill. 

Det bør allerede i starten etableres en samarbeidsgruppe på opptil 5 personer bestående av 

sentrale aktører i landbruksnæringen i Østfold. Arbeidsoppgaven til lederen av senteret vil i 

første omgang - i samarbeid med samarbeidsgruppen – være å etablere en portal for landbruk 

og bygdenæringer i Østfold samt å etablere møteplasser og nettverk for ulike grupper.      

Kompetansesenteret bør avholde en årlig åpen, fylkeskonferanse for Østfoldlandbruket der 

fylkets potensiale for utvikling innen landbruk og bygdenæringer spesielt står på dagsorden.  

I løpet av 3 år bør kompetansesenteret ha utviklet seg til et kraftsentrum for landbruket i 

fylket. Etter en sluttevaluering av arbeidet, kan det tas sikte på en reorganisering i form av et 

selskapsmessig samarbeid med andre aktører i næringen. 

 

  

 

 
Innretning mot felles mål – fra idrettsanlegget på Kalnes 
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VEDLEGG  

Vedlegg 1 – Notat Østfold Fylkeskommune 
 

FU-sak 177/12 Framtidsrettet kompetansetilbud i landbruket.   

Framtidsrettet kompetansetilbud i landbruket 

Vedlegg 

1. Sammendrag rapport september 2012 

2. Referat møte arbeidsgruppe for RLK og FoU 27.09.12 i regionalt bygdeutviklingsprogram 

 

Bakgrunn for saken 

Fra 2010 av har det vært etablert et nettverk for landbruksansvarlige i fylkeskommunene 

rundt Oslofjorden, fra fylkene Telemark, Vestfold, Buskerud, Oslo/Akershus og Østfold. 

Nettverket har som formål å samhandle og utveksle erfaringer der dette er naturlig. 

Fylkeskommunene fikk ansvar for å tildele midler til Rekruttering, Likestilling og 

Kompetanseheving (RLK) fra og med 2010, som en del av forvaltningsreformen. I den 

sammenheng kom det opp et behov for å se hvilke tiltak som kunne øke rekrutteringen og 

dekke kompetansebehovet for landbruksnæringen i framtida. Hvert av fylkene la kr. 50.000 i 

potten, til sammen kr. 250.000, og det ble lyst ut anbudskonkurranse på en utredning 

«Framtidig kompetansetilbud i landbruket» som Østlandsforskning ble tildelt. Saken som 

fremmes nå, skal ta anbefalingene i rapporten fra Østlandsforskning videre. 

 

Fakta 

Østlandsforskning har lagt en kvalitativ tilnærming til grunn for sin rapport. Rapporten 

beskriver først status og utviklingstrekk i landbruket i de 5 fylkene. Tendensen er som for 

Norge ellers at det blir færre bruk med større og mer spesialiserte produksjoner. Videre har 

over halvparten av brukerne bygdenæringer som leiekjøring, gårdsturisme, utleie mm i 

tillegg til den tradisjonelle gårdsdriften. Strukturendringer og bygdenæringer krever 

endringer i bondens kompetansebehov.  

 

Rapporten peker særlig på tre utviklingstrekk som 

må ligge til grunn for disse endringene i kompetansebehovet: 

1. Økt produksjonsvolum krever økt kunnskap om kjernevirksomheten, det er små 

marginer mellom suksess og fiasko 

2. Lokal videreforedling krever kunnskap om aktiviteter i verdikjeden som 

videreforedling, markedsføring, salg og distribusjon 

2 

3. Nye produkter og tjenester (f.eks. utleie, turisme og energi) krever kunnskap om nye 

markeder og produktområder 

 

Tilbydere av kompetanse til landbruket ansees som landbrukets innovasjonssystem i 

regionen. Dette omfatter naturbruksskoler, landbruksrådgivning, Tine, Nortura, konsulenter 

og flere andre aktører. Mens kompetansetilbudet innenfor volumbaserte produksjoner som 

kjøtt, melk og korn er det som betegnes som et modent innovasjonssystem, er tilbudet 

innen bygdenæringer i startfasen. Bygdenæringer defineres som en fellesbetegnelse på 

næringsvirksomhet og utvikling av næring som baserer seg på landbrukets ressurser. I dag 

finnes det kompetansetilbud innen bygdenæringer på områdene mat (Nofima, Ås), 

omsorgstjenester (Inn på Tunet-konseptet) og reiseliv (Hanen – representerer en bransje-og 

markedsorganisasjon for gårdsturisme). 

 

Naturbruksskolene er sentrale for kompetansetilbudet i landbruket, og rapporten anbefaler 

at disse må ha en sentral rolle i etablering av regionale kompetansesentra, med ulik 

spesialisering ut fra den enkelte regions fortrinn. 

Gjennom intervjuer av ungdom i prosjektarbeidet pekes det også på ønsket om et 4-årig 

studieløp med kombinasjonen 3-årig agronomutdanning og generell studiekompetanse. 

Rapporten peker på de tiltak som er gjort i Trøndelag som et eksempel til etterfølgelse. 

Grønn Forskning Midt-Norge er et slikt eksempel, der landbruksnæringen har 
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bestillerkompetanse på forskning, noe som gjør at de konkurrerer bedre om 

forskningsmidlene. 

 

Rapporten anbefaler følgende hovedtiltak: 

1. Styrket samarbeid mellom de 5 fylkene med formål å utvikle et best mulig 

kompetansetilbud basert på fylkenes samlede ressurser 

 

2. Etablering av regionale kompetansesentra basert på naturbruksskoler, 

landbruksrådgivning, regnskap og andre relevante tilbud (Her har Vestfold og Akershus 

kommet et stykke på vei), der naturbruksskolene er de tyngste aktørene. 

 

3. Etablering av en paraplyorganisasjon i hvert fylke/gruppe av fylker tilsvarende Trøndelag, 

som pådriver for større utviklingstiltak. Her ser en for seg at Fylkeskommunene, 

fylkesmennene, bondelag, samvirkebedrifter, landbruksrådgivere og andre enten 

fylkesvis eller sammen oppretter paraplyorganisasjon(er) for å identifisere, stimulere og 

koordinere tiltak for å styrke forskning for landbruksbasert næringsutvikling. 

 

4. Større grad av brukerorientering av forskningstiltak – samarbeid i næringen om 

etablering av forskningstiltak med eierskap i næringen, her pekes det på de muligheter 

de regionale forskningsfondene gir. 

 

5. Naturbruksskolene har en sentral rolle og må få gode rammebetingelser for å 

videreutvikle disse. 

 

 

Fylkesrådmannens vurdering 

Rapporten fra Østlandsforskning peker på flere elementer som kan styrke rekruttering til og 

kompetanseutvikling i landbruksnæringen. Generelt pekes det på naturbruksskolenes 

sentrale rolle som kunnskapssenter og kompetansegiver. Det anbefales et samarbeid 

mellom de ulike naturbruksskolene med tanke på regionale spesialiseringer i tillegg til de 

3 

tradisjonelle utdanningstilbudene. Videre anbefales det at det gis mulighet til et 4. år i tillegg 

til 3-årig agronomutdanning, for å gi studiekompetanse. Det er ofte slik at de som overtar 

gård gjør dette i voksen alder, og må ha alternativt arbeid i mellomtiden. Fylkesrådmannen 

anbefaler at det gjøres en utredning om betingelser og forutsetninger for å gjøre et 4.år til et 

fast tilbud ved Kalnes vgs. 

Det regionale partnerskapet for landbruk i Østfold har representanter for Fylkesmannen, 

Innovasjon Norge, Østfold fylkeskommune, næringsorganisasjonene i landbruket, og 

kommunene gjennom valgt representant fra ett av regionrådene. 

Etter initiativ fra det regionale partnerskapet arbeider Østfold med et nettverksprogram 

med sikte på å etablere et Arena-prosjekt under Innovasjon Norge på potet og grønnsaker, 

og fylket bør ta rollen som regional spesialist på dette området. Med finansiering av 

Innovasjon Norge og Fylkesmannen, har Norges Vel utredet saken og konkludert i rapport av 

august 2012 at det foreløpig er for svake nettverk for å utvikle et arenaprosjekt. Det 

regionale partnerskapet har likevel konkludert med at det skal arbeides for å styrke 

nettverksbyggingen og jobbes mot et Arenaprosjekt, gjennom et forprosjekt. Det vil i så fall 

fremmes egen sak om innhold og finansiering av dette forprosjektet. 

Kalnes videregående skole har vist interesse for å utvikle seg til et kompetansesenter for 

landbruket i Østfold. En arbeidsgruppe for Regionalt Bygdeutviklingsprogram (RBP) har tatt 

inn en slik spisset satsing, og anbefaler at saken utredes som et prosjekt, jfr. egen sak om 

mål for Rekruttering, Likestilling og Kompetansehevingssektoren i Regionalt 

Bygdeutviklingsprogram (RBP) til OKH og fylkesutvalget i november 2012. Fylkesrådmannen 

vil anbefale dette, og at det nedsettes en prosjektgruppe med representanter for næringen 

og de offentlige aktørene relatert til landbruksnæringen. Det regionale partnerskapet bør 

være styringsgruppe for dette prosjektet. Det må i denne sammenhengen sees på samarbeid 

med andre kompetansesenter i området, som bl.a. Nofima og UMB. 

Rapporten peker på etablering av paraplyorganisasjoner som pådriver for større 
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utviklingstiltak innen landbruket og bygdenæringene. Denne rollen kan ivaretas av det 

regionale partnerskapet, styrket med andre aktører etter behov. Det regionale 

partnerskapet sammen med aktører i samvirkeorganisasjonene kan også være et forum for å 

brukerorientere forskningen på landbruksområdet, og bl.a. utnytte de regionale 

forskningsfondene på en bedre måte. En slik utvidet bruk av det regionale partnerskapet vil 

ikke medføre særlig økte kostnader for fylkeskommunen, ut over noe økt møtevirksomhet. 

 

 

Fylkesrådmannens forslag til vedtak 

Som oppfølging av Østlandsforsknings rapport om «Framtidig kompetansebehov i 

landbruket» vil Østfold fylkeskommune iverksette følgende tiltak: 

 

initiativ til å etablere en paraplyorganisasjon for større utviklingstiltak og forskning innen 

landbruket og bygdenæringene i Østfold. 

regionalt kompetansesenter for landbruk og bygdenæringer. Fylkesrådmannen får 

fullmakt til å utpeke representanter til en prosjektgruppe. Det regionale partnerskapet vil 

fungere som styringsgruppe for prosjektet. 

grønnsaker i Østfold, og vil behandle sak om innhold og finansiering av et forprosjekt 

når dette er aktuelt. 

 

Sarpsborg, 31.oktober 2012 

Atle Haga        Håkon Johnsen 

fylkesrådmann       fylkesdirektør 
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Vedlegg 2 Skjema benyttet i spørreundersøkelsen – 

Surveymonkey 
 

 

Spørreundersøkelsen ble sendt ut til 110 personer.  
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Vedlegg 3: Funn fra spørreundersøkelsen - Surveymonkey 
 

Alder 

 

 

I hvilken kommune bor du? 

 

Hovedgeskjeft 

 

 

 

 

 

 

 

 

Re sp o nse  

Pe rce nt

16,4%

15,5%

25,5%

20,0%

19,1%

3,6%

35-44 år

Answe r Op tio ns

55-64 år

25-34 år

Ald e r

45-54 år

Under 25 år

65-74 år

Re sp o nse  

Pe rce nt

3,6%

1,8%

30,0%

21,8%

1,8%

2,7%

1,8%

0,0%

1,8%

3,6%

4,5%

4,5%

0,9%

4,5%

2,7%

6,4%

2,7%

0,9%

3,6%

Fredrikstad

Våler

Trøgstad

Halden

Askim

Sarpsborg

Rygge

Rømskog

Moss

Råde

Marker

I hv ilke n ko mmune  b o r d u?

Eidsberg

Answe r Op tio ns

Skiptvet

Hvaler

Hobøl

Spydeberg

Rakkestad

Aremark

Annen kommune (vennligst spesifiser)

Re sp o nse  

Pe rce nt

13,6%

24,5%

12,7%

23,6%

7,3%

18,2%

Lærer på Kalnes VGS

Answe r Op tio ns

Elev som ønsker arbeid innenfor landbruket

Bonde i kombinasjon med annet arbeid

Ho ve d g e sk je ft

Ansatt i kommunal landbruksforvaltning

Bonde fulltid

Annet (vennligst spesifiser)
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Hvor lenge har du vært bonde? 

 

 

Driftsform (flervalg) 

 

 

Hvor mye solgte du i 2013 av varer og tjenester fra din jord- og 

skogbruksvirksomhet? 

 

  

 

Hvor mye solgte du i 2013 av varer og tjenester fra annen bygdenæring på gården? 

 

  

Vil du benytte deg av et kompetansesenter for landbruk og bygdenæringer 

lokalisert til Kalnes videregående skole? 

 

 

Re sp o nse  

Pe rce nt

33,3%

19,0%

14,3%

7,1%

26,2%

Hvo r le ng e  ha r d u væ rt b o nd e ?

15-20 år

0-5 år

10-15 år

Answe r Op tio ns

Over 20 år

5-10 år

Re sp o nse  

Pe rce nt

10,0%

15,0%

20,0%

15,0%

25,0%

7,5%

75,0%

42,5%

20,0%

Småfe

Bygdenæringer (Inn på tunet, reiseliv, hest, 

Frukt og bær

Gris

Storfe

Skog inkludert ved og bioenergi for salg

Answe r Op tio ns

Fjørfe

Grønnsaker og potet

Korn

Drifts fo rm

Response  

Pe rcent

22,5%

35,0%

42,5%

200 000-600 000 kr

Hvo r mye  so lg te  du i 2013 a v va re r o g  tjeneste r fra  d in jo rd - 

og  skogb ruksv irksomhe t? (NB ikke  medre gne t ti lskudd  og  

0-200 000 kr

Over 600 000 kr

Answer Op tions

Response  

Pe rce nt

82,5%

10,0%

7,5%

200 000-600 000 kr

Hvo r mye  so lg te  du i 2013 av va re r og  tje ne ste r fra  annen 

b yg denæ ring  på  gå rden? (NB ikke  me d regne t ti lskud d  og  

0-200 000 kr

Over 600 000 kr

Answer Op tions

Response  

Pe rcent

91,2%

0,0%

8,8%

Nei

Vil du benytte  deg  av e t komp e tansesente r fo r landb ruk o g  

bygdenæ ringe r loka lise rt ti l Ka lnes v ide reg ående  sko le?

Ja

Vet ikke

Answer Op tions
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Ser du for deg å endre driften de nærmeste 5 årene? 

 

  

 

Hva skal til for videreutvikling av ditt gårdsbruk de nærmeste 5 årene? (flervalg) 

 

 

 

Hvor mye betaler du for direkte rådgivningstjenester i dag? 

 

  
 

Hva er de største kompetansebehovene du har i dag? (flervalg) 

 

 
 

 

 

 

 

Re sponse  

Pe rcent

27,5%

72,5%Nei

Se r du fo r deg  å  e nd re  d riften de  næ rme ste  5 å rene ?

Ja

Hvis ja - til hva?

Answer Op tions

Re sp o nse  

Pe rce nt

57,5%

30,0%

37,5%

55,0%

32,5%

2,5%

Ny kompetanse

Answe r Op tio ns

Økt mekanisering, ny teknologi

Samarbeid med andre

Hva  ska l ti l  fo r v id e re utv ik ling  a v  d itt g å rd sb ruk d e  

næ rme ste  5 å re ne ?

Nye produksjoner og tjenester

Oppkjøp eller leie av areal

Annet (vennligst spesifiser)

Response  

Pe rcent

80,0%

17,5%

2,5%

10 000-20 000 kroner

Hvo r mye  be ta le r du fo r d irekte  rådg ivningstjeneste r i dag?

0-10 000 kroner

Mer enn 20 000 kroner

Answer Op tions

Re sp o nse  

Pe rce nt

50,0%

28,7%

12,8%

24,5%

33,0%

12,8%

4,3%

7,4%

23,4%

23,4%

13,8%

Hva  e r d e  s tø rs te  ko mp e ta nse b e ho ve ne  d u ha r i d a g ?

Økonomi og regnskapsforståelse

Hjelp til planlegging, søknadsskriving og 

Agronomi ny kunnskap

Samarbeid og organisering

Annet (vennligst spesifiser)

Datateknologi

Kunnskap om eierskifte

Answe r Op tio ns

Nye muligheter på gårdsbruk/forretningsutvikling

Tilgang til forsknings- og utviklingsresultater

Effektiv gårdsdrift

Markedskunnskap og markedsføring
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Hva tror du blir dine største kompetansebehov fremover? (flervalg) 

 

 
 

 

Hvor henter du kompetanse i dag? 

 

 
 

Hvis du ikke vil benytte deg av et kompetansesenter for landbruk og 

bygdenæringer, hva er grunnen til dette? 

 

  
 

 

 

 

 

 

Re sp o nse  

Pe rce nt

45,7%

26,6%

14,9%

22,3%

35,1%

13,8%

16,0%

7,4%

24,5%

28,7%

9,6%

Hva  tro r d u b lir d ine  s tø rs te  ko mp e ta nse b e ho v fre mo ve r?

Økonomi og regnskapsforståelse

Hjelp til planlegging, søknadsskriving og 

Agronomi ny kunnskap

Samarbeid og organisering

Annet (vennligst spesifiser)

Datateknologi

Kunnskap om eierskifte

Answe r Op tio ns

Nye muligheter på gårdsbruk/forretningsutvikling

Tilgang til forsknings- og utviklingsresultater

Effektiv gårdsdrift

Markedskunnskap og markedsføring

Re sp o nse  

Pe rce nt

73,4%

39,4%

23,4%

24,5%

27,7%

22,3%

19,1%

11,7%

16,0%

22,3%

4,3%

9,6%

60,6%

10,6%

30,9%

7,4%

Answe r Op tio ns

Internett

Regnskapskontor

Etablerertjeneste/bedriftsrådgivning

Varemottaker (Tine, Nortura, Viken Skog etc.)

Annet (vennligst spesifiser)

Faglag/næringsorganisasjoner sentralt

Norsk Landbruksrådgivning

Litteratur

Faglag/næringsorganisasjoner i fylket (Østfold 

Hvo r he nte r d u ko mp e ta nse  i d a g ?

Kompetansemiljøer utenfor Norge

Forsknings- og utviklingsmiljøer som f.eks. NMBU

Etterutdanningstilbud

Kolleger/nettverk

Innovasjon Norge

Landbruksskoler

Den kommunale landbruksforvaltningen

Response  

Pe rcent

16,7%

33,3%

50,0%

Hvis  du ikke  v il b enytte  deg  av e t ko mp e ta nse sente r fo r 

landb ruk og  bygd enæ ring e r, hva  e r g runne n til de tte?

Mitt kompetansebehov er dekket

Ikke aktuelt for meg

Answer Op tions

Jeg er på vei ut av landbruket

0,0%

50,0%

100,0%

K
o
lle
g
…

V
a
re
m
…

R
e
g
n
s
…

F
a
g
la
g
…

E
tt
e
ru
t…

E
ta
b
le
…

In
te

rn
e

tt

L
it
te
ra
t…

Hvor henter du kompetanse i dag? 
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Er aktuell kompetanse lett tilgjengelig for deg i dag? 

 

 
 

Hvor viktig vil en god nettside være for at du finner rett kunnskap og kompetanse 

for ditt fagområde? 

 

Svar i prosent 

 
 

Dersom det blir etablert et kompetansesenter for landbruk og bygdenæringer, vil 

du benytte dette? 

 

 

  
 

Hvilket type tilbud ser du for deg å benytte i et eventuelt kompetansesenter? 

(flervalg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Response  

Percent

78,7%

21,3%

Er aktue ll kompe tanse  le tt ti lg jenge lig  fo r deg  i dag?

Answer Op tions

Ja

Nei

Svært viktig 37,2

Viktig 36,2

Ganske viktig 19,1

Lite viktig 6,4

Ingen betydning 1,1

Resp onse  

Pe rcent

61,3%

6,5%

32,3%

Nei

Dersom de t b lir e tab le rt e t komp e tanse sente r fo r landb ruk 

og  bygdenæ ringe r, v il d u benytte  de tte ?

Ja

Vet ikke

Answer Op tions

Re sp o nse  

Pe rce nt

50,9%

73,7%

54,4%

17,5%

38,6%

54,4%

47,4%

54,4%

5,3%

Mentorordning

Annet (vennligst spesifiser)

Etterutdanningstilbud

Arena for nettverksbygging

Rådgivningstilbud

Gode nettsider

Answe r Op tio ns

Hjelp til planer, søknader og dokumentasjon

Kortere kurs og seminarer

Nyhetsbrev og faglig informasjon

Hvilke t typ e  ti lb ud  se r d u fo r d e g  å  b e nytte  i e t e ve ntue lt 

ko mp e ta nse se nte r?
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Hvor mye kunne du tenke deg å betale for et individuelt rådgivningstilbud i regi av 

et kompetansesenter for landbruk og bygdenæringer? 

 

   
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Re sp o nse  

Pe rce nt

35,1%

33,3%

1,8%

3,5%

0,0%

7,0%

19,3%

1 000-5 000 kr

Ikke aktuelt

10 000-15 000 kr

Answe r Op tio ns

Over 20 000 kr

5 000-10 000 kr

Dekkes av andre (f.eks arbeidsgiver)

Hvo r mye  kunne  d u te nke  d e g  å  b e ta le  fo r e t ind iv id ue lt 

rå d g ivning stilb ud  i re g i a v  e t ko mp e ta nse se nte r fo r la nd b ruk 

15 000-20 000 kr
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Vedlegg 4: Intervjuguide dybdeintervjuer 
 

 

Intervjuguide – Kompetansesenter Kalnes.  

 

Det er to hovedfokus for dybdeintervjuene: 

 Dagens kompetanseveiledning 

 Hvordan kan/bør det gjøres i framtida?  

Tema /Intervjuspørsmål Stikkord Notater 

Bakgrunn 

Bedriftens/ditt navn:  

Din stilling                                                                                           heltids/halvtids 

Utdanning 

 

 

Dagens situasjon 

Spørsmål Stikkord Svar 
Hva slags veiledning har du i dag overfor 

produsenter 

 

 

 

 Kurs 

 Fagdager 

 Markvandringer 

 Ekskursjoner, til andre 

produsenter 

 Besøk på gården 

  

 

Er produksjonsveiledning et viktig felt for 

bedriften? 

 

 

 

 Kapre produsenter 

 Bedre kvaliteten på 

produktene 

 Krav/ønske fra bøndene 

 

Hvor ofte har du kontakt med produsenter  Etablerte produsenter 

 Nye produsenter 

 

 

 

Hvis du står fast i et veiledningsspørsmål, hvor 

henvender du bonden da? 

 

 

 

  

Samarbeider dere med andre kompetansemiljøer 

 

 

 

 NMBU 

 Andre norske miljøer 

 BIOFORSK 

 utlandet 

 

Hvordan vurderer du kompetansebehovet i din 

region i framtida?  

 

 Spesielle områder som 

peker seg ut? 

 

Tar dere noe betalt for veiledningsoppdrag  

 

 hvordan priser dere?   

Er det en grense for hvor mye tid dere kan bruke 

på en produsent? 

   

Er ny kompetanse lett tilgjengelig for deg og din 

bedrift i dag 

 Er kompetansen spredd i 

flere fagmiljøer? 

 Hva med bøndene, får de 

svar på spørsmålene sine 
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Er det behov for et kompetansesenter i Østfold 

 

 Viss nei, hvorfor ikke  

Hvordan kan du tenke deg at det kan være 

 

 Må det være fysisk 

 nettside 

 møteplass 

 

 

Hvordan kan et kompetansesenter organiseres  rent offentlig  drevet 

 hele verdikjeden bør delta 

 samle eksisterende 

rådgiving 

 nettverk som samarbeider 

 

 

Hva bør et eventuelt kompetansesenter inneholde 

av tilbud og tjenester 

 

 

 Tilby kurs 

 Voksenopplæring 

 Arrangere fagdager 

 coaching 

 

Bør et kompetansesenter dekke hele verdikjeden  Fra  jord til bord 

 Forbrukerperspektivet?  

  

 

Hvordan vurderer du nytten av et regionalt 

kompetansesenter for landbruk og bygdenæringer 

 Hvordan kan det påvirke din 

arbeidsplass,  

 Positivt eller negativt?  

 Tilstrekkelig med det som 

er 

 Positivt for utviklingen av 

landbruket i Østfold 

 

Kan dere tenke dere å bidra økonomisk inn i 

driften av et kompetansesenter 

 Årlig støtte 

 Kontingent 

 Kjøpe tjenester 

 samarbeide 

 Leie lokaler 

 

Bør et kompetansesenter for landbruk og 

bygdenæringer plasseres til Kalnes VGS 
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Vedlegg 5 Oversikt respondenter dybdeintervju 
  

Dybdeintervjuer med veiledere i Østfold:  

1. Nortura storfe/sau – Svein Arne Lislegård 

2. Nortura fjørfe – Sverre Rædergård 

3. Nortura svin – Karl Torp 

4. Tine – Ingrid Strømstad 

5. Norsk Landbruksrådgiving (landbruksbygg) – Knut Berg 

6. Norsk Landbruksrådgiving (grønsaker/potet) – Hilde Marie Saastad 

7. HaVass Skog – Øyvind Herrebrøden 

8. Regnskapskontor – Jon Baggetorp 

9. Annen bygdenæring/servering – Bamsrudlåven Rune Klufterud 

10. Studieforbund – Næring og samfunn – Lisbet Svendsen 

11. Offentlig forvaltning – Fylkesmannens Landbruksavdeling i Østfold, Hege Lunde Aa 

12. Næringsorganisasjon – Østfold Bondelag – Nina Glomsrud 

13. Utmarksavdeling for Akershus og Østfold – Øystein Toverud 

 

Dybdeintervjuer med eksisterende kompetansesentre: 

 

1. Rogaland Landbrukspark – Kristin Skrettingland-Haar  

2. Skjetlein Grønt kompetansesenter – Arve Lian 

3. Grønt Fagsenter, Gjennestad – Elin Røed/Vidar Andresen 

4. Hvam Agroutvikling – Liv Marit Strupstad 
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Vedlegg 6 Sammendrag av intervjuer med eksisterende 
kompetansesenter 

 

Skjetlein grønt kompetansesenter 

 

Planene med å etablere et kompetansesenter på Skjetlein startet i 2006.  Fylkesmannen og 

Fylkeskommunen ønsket å se på hvordan de kunne videreutvikle mulighetene innenfor land- 

og naturbruk i fylket. Da var det allerede bestemt at Skjetlein vgs skulle bygges ut og en så på 

hva slags tilbud skolen skulle ha fremover. Dette ble løftet opp på politisk nivå og det ble 

iverksatt en rekke arbeidsgrupper rundt hva en skulle satse på. Prosessen med planlegging av 

den nye skolen gikk parallelt.  Dette innebar blant annet å rive det gamle fjøset på skolen. 

Rivningen av det gamle fjøset ble stoppet og en så heller på mulighetene for hvordan det 

kunne etableres kontorfasiliteter i det gamle fjøset og samlokalisere ulike organisasjoner i 

landbruket. Det startet med Norsk Landbruksrådgivning som ønsket lokalisering på skolen og 

Tine som måtte ut av midlertidige lokaler i nærheten. Etter hvert ble ti virksomheter lokalisert 

i et kompetansesenter. Det kom også et politisk vedtak om at det skulle satset på fornybar 

energi, tjenesteproduksjon, lokal mat og økologisk produksjon. Det ble videre jobbet frem en 

strategiplan for satsingen med et stort engasjement fra både næringen og politikerne. 

Kompetansesenteret ble meget godt forankret i politisk ledelse i fylkeskommunen. Selve 

etableringen av senteret med bygninger og tilknyttet infrastruktur var budsjettert til 43 

millioner kroner, men den totale summen ble ca 50 millioner. Investeringene ble enstemmig 

vedtatt i fylkestinget. Skolen ble for øvrig utbygd for 170 -180 millioner og stod ferdig oktober 

i fjor.  

 

Senteret ble formelt etablert 1. januar 2012 og de flyttet inn i det gamle fjøset i april 2013. 

Fylkeskommunen eier kompetansesenteret 100 prosent og ligger formelt direkte under 

regional utviklingsavdeling som rapporterer direkte til fylkesrådmann. Skjetlein vgs er den 

nærmeste samarbeidspartneren til senteret. Gjennom et nært samarbeid kan 

kompetansesenteret bidra til å styrke skolen og omvendt. Bedriftene som er lokalisert på 

kompetansesenteret betaler husleie som tilsvarer markedspris i området. Dette betyr at 

leiekostnaden er to tredjedeler enn de skulle betalt dersom en tok utgangspunkt i 

byggekostnadene for bygget. Senteret har tre ansatte pluss en prosjektlederstilling.  Driften 

finansieres gjennom inntekter fra husleie og prosjektmidler. Prosjektmidlene går i stor grad til 

å utvikle aktuelle kurs som deretter gir kursinntekter.  

 

Ett av målene til senteret er i større grad å koble forskningen opp mot landbruket for 

eksempel gjennom kobling opp mot NTNU og Bioforsk. En annen utfordring er det å hele tiden 

holde seg oppdatert på hva som skjer i et landbruk med stadig raskere endringer og deretter 

kunne gi relevant kompetanse til bonden og andre aktører i landbruket.  

 

Et viktig fokus i det siste har vært satsing på fjellregionen og utvikling av fjellandbruket.  

 

Rogaland landbrukspark 

Rogaland Landbrukspark startet rundt Bioforsk sin forsøksgård på Klepp. Ideen om en 

samlokalisering ble tent allerede i 1998 da flere virksomheter etablerte seg der og flere kom til 

gjennom årene. Etter hvert ble det søkt om prosjektmidler fra Innovasjon Norge, 

Fylkesmannen og fylkeskommunen for å få til et tettere samarbeid med virksomhetene som nå 

hadde etablert seg på Klepp. I 2012 ble Rogaland Landbrukspark SA opprettet og det ble gitt 

midler til et treårig prosjekt for å se på videre muligheter for samarbeid og 

kompetanseutveksling mellom virksomhetene i landbruksparken. 

  

Rogaland Landbruksparken har en ansatt i 40% stilling og denne personen er et bindeledd 

mellom bedriftene i parken. En viktig oppgave er å skape nettverk innad mellom 

virksomhetene, arrangere faglige arrangementer og skape gode fagmiljø der det er god flyt i 

kompetanseutvekslingen. Arbeidet består også i å markedsføre Rogaland Landbrukspark og 

bygge nettverk mot institusjoner og bedrifter utenfor parken.  
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Landbruksparken er organisert som et samvirkeforetak, men de er nå inne i en prosess for å 

se på fremtidig organisering. Aksjeselskap er vurdert som et mulig alternativ. Det arrangeres 

jevnlige styremøter der en fra hver bedrift i parken er representert.  

 

Finansieringen av driften er gjennom medlemskontingent fra bedriftene og prosjektmidler.  

Alt i alt er det gode erfaringer med samlokaliseringen og bedriftene i landbruksparken er svært 

fornøyde. Det er også mange rådgivere som er lokalisert i parken. De utveksler erfaringer som 

igjen gir et bedre rådgivningstilbud til bonden. Et annet eksempel er kompetanseutveksling 

mellom Høgskolen for landbruk og bygdeutvikling (som er lokalisert i landbruksparken) og 

bedriftene der. Vinterlandbrukskolen på Jæren er også lokalisert i landbruksparken, og de 

nyter godt av rådgivningskompetansen som finnes på området.  

 

En utfordring er at det er vanskelig å skaffe flere lokaler innenfor landbruksparken, og miljøet 

som er etablert vil således ha begrensede vekstmuligheter. En annen utfordring er at 

virksomhetene har en ulik organisering og at det er mange ulike bedrifter. Det har derfor tatt 

en del tid for å få i gang et velfungerende samarbeid. Bedriftene og organisasjonene i 

landbruksparken har godt med oppdrag og de må prioritere hardt hvilke prosjekter de 

engasjerer seg i. De har derfor ikke alltid tid til å gå inn i ulike fellesprosjekt i landbruksparken 

selv om dette både er nyttige og aktuelle prosjekter for bedriftene. En annen utfordring er 

hvordan man skal få til en langsiktig finansiering av virksomheten etter at utviklingsprosjektet 

er ferdig (ett år igjen).  

 

Grønt Fagsenter, Gjennestad 

Tankene bak en samlokalisering av ulike organisasjoner og kompetansemiljøer innenfor 

landbruket i Vestfold startet allerede på midten av 80-tallet. Bakgrunnen var at Vestfold 

Bondelag var på jakt etter nye lokaler. De ønsket en samlokalisering med Vestfold 

landbruksskole (Melsom VGS). Dette ble det imidlertid ikke noe av da fylkeskommunen på den 

tiden hadde planer om å nedlegge landbruksskolen. Etter dette lanserte Vestfold 

Landbruksselskap planer om å bygge et senter (Landbrukets hus) for landbruket i Vestfold på 

Jarlsberg, men disse planene ble ikke realisert. I 1988 ble det forsøkt å etablere Landbrukets 

Hus og 8 da. stor tomt var sikret på Ås-området i Tønsberg hvor Nortura og Tine har anlegg i 

dag. I dette huset var det tatt høyde for både offentlige og private aktører. Dette strandet da 

de ulike offentlige aktørene trakk i forskjellig retning i forhold til lokalisering. Vestfold 

Bondelag hadde stått i spissen for dette arbeidet siden de måtte ut av lokalene til det gamle 

meierianlegget i Tønsberg som skulle legges ned og nytt anlegg ble bygget på Åsområdet. 

Vestfold Bondelag flyttet høsten 1989 til Semsbyen og inn i Døvlesenteret. 

Midt på 90-tallet vurderte Vestfold Bondelag å flytte fra Semsbyen til Gjennestad Gartnerskole. 

De så for seg at dette kunne bli et senter der flere aktører fra landbruket i Vestfold var 

samlokalisert og innstillingen var "Vi satser på den som vil". Både Fylkesmannen i Vestfold og 

Gjennestad var positive til tankene. Et Grønt Fagsenter ble derfor et tiltak i Strategisk plan for 

landbruk og bygdeutvikling. På denne tiden hadde Gjennestad ledige lokaler. De første som 

etablerte seg i disse lokalene var to forsøksringer. Deretter ble det bygd et nytt bygg som 

blant annet skulle huse Vestfold Bondelag og et regnskapskontor. Disse flyttet til Gjennestad i 

oktober 2000. Vestfold Bondelag leide hele huset og foretok framleie til andre aktører. Dette er 

nå endret etter at det mva. ble innført for husleiekostnader. Gjennestad fakturerer nå de 

enkelte leietakere for husleie og fellesutgifter.  

Det som ble sett på som viktige suksesskriterier var at man måtte ha med et regnskapskontor 

i samlokaliseringen. Videre ble det sett på som viktig at kostnadene for de organisasjonene og 
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institusjonene som skulle flytte til Gjennestad ikke måtte bli høyere i forhold til det de hadde 

tidligere (husleie, infrastrukturkostnader etc). De burde helst reduseres.  

Kort tid etter etableringen av Grønt Fagsenter ble det etablert en internettside 

www.grontfagsenter.no som var tenkt som en portal der vestfoldbønder og andre kunne finne 

relevant informasjon om landbruket, ulike arrangementer mm. Siden administreres av Vestfold 

Bondelag og oppdateres daglig. Siden fungerer som et bindeledd mellom landbruksaktørene i 

fylket og blir sett på som kanskje den viktigste siden for nyheter og informasjon om 

landbruket i Vestfold. Fra 2001 og noen år framover fikk mange av de andre aktørene i egne 

internettsider med egen grafikk som i realiteten var klienter under www.grontfagsenter,no. 

Etter hvert fikk de egne sider fra bl.a Norsk Landbruksrådgivning og fra 4H. 

I dag er Vestfold Bondelag, Studieforbundet Næring og Samfunn, Grønn Partner AS, Vestfold 

Landbruksselskap, tre avdelinger av Norsk Landbruksrådgivning, Vestfold landbrukstjenester 

og et stort bondelagstilknyttet regnskapskontor lokalisert på Grønt Fagsenter. Fra 1 oktober er 

Grønn Forskning Oslofjorden også etablert her. I tillegg har Vestfold Bygdeungdomslag og 

Vestfold Bygdeungdomslag og Vestfold Nei til EU sin base og møtevirksomhet der.  

Grønt Fagsenter er et sted der vestfoldbonden kan henvende seg først i ulike spørsmål og hvor 

man kan treffe mange på en gang. De fleste som skal investere, få laget driftsplaner og 

tegninger, sende søknader til Innovasjon Norge med mer besøker Grønt Fagsenter.  

De ulike organisasjonene på senteret har felles «daglig leder møter» der praktiske saker tas 

opp og hvilke tilbud rettet mot landbruket i Vestfold de kan gjøre i felleskap. Det har også blitt 

brukt tid på å bygge opp en felles kultur på hvordan de skal ta i mot kunder.  

Grønt Fagsenter har ingen ansatte. Grønn Partner AS eies av Vestfold Landbruksselskap, leier i 

dag internettportalen av Vestfold Bondelag for en symbolsk sum, mens ansatte i Vestfold 

Bondelag oppdaterer siden daglig. Vestfold Bondelag eier domenet www.grontfagsenter.no . 

Senteret har ingen ekstern finansiering av kostnadene. I hus 83 hvor landbruksrådgivningen 

holder til spiser alle lunsj, mens det er 2 møterom i hus 85 i 1ste etasje som alle i senteret 

benytter seg av. 1 styrerom med plass til 10 – 12 personer og et møterom til maks 40 

personer. Lokaliseringen sees på som meget bra. Med sentral plassering kort vei fra E18 og 

godt med parkeringsplasser er tilgjengeligheten god.  

Det som trekkes frem som viktig fremover er å henge med på den digitale utviklingen. 

Internett og digitale verktøy blir viktigere. Videre ser man utfordringen med å kunne tilby 

relevant kompetanse til et stadig mer spesialisert landbruk.  

Oppsummert kan en si at en satset på de som ville. De er kun samlokalisert, men med felles 

lunsjrom, møterom, «daglig leder møter» og 2 sosiale arrangementer i året. Internettportalen 

ble etablert på riktig tidspunkt og har nok medført til å gjøre Grønt Fagsenter kjent og til å 

sveise folk sammen.  

Alt i alt er erfaringene med Grønt Fagsenter svært gode.  

Hvam Agroutvikling 

Tanken om å etablere et kompetansesenter på Hvam startet først på 2000-tallet. Hvam 

videregående hadde da satt i gang en vurdering strategiske satsinger fremover. 

Fylkespolitikerne hadde på dette tidspunktet vedtatt at vgs-ene skulle utvikles til regionale 

utviklingssentre Det ble etablert et prosjekt kalt Framtidsretta rådgivning for landbruket i 

Akershus. Eierne av prosjektet var Romerike Landbruksrådgiving, Vorma Økonomi og 
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Regnskap, Akershus Bondelag, Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Hvam vgs. Gjennom dette 

prosjektet ble det avdekket behov for og signalisert et klart ønske om etablering av et 

Innovasjons- og kompetansesenter for landbruket i Akershus. 

 

Med bakgrunn i dette prosjektet startet Hvam Agroutvikling som et eget prosjekt forsommeren 

2008. Dette prosjektet ble avsluttet i 2010 og Akershus Fylkeskommune vedtok å videreføre 

Hvam Agroutvikling som en egen enhet under Hvam videregående skole. Arbeidsområdene er 

innenfor skole- og næringsutvikling innenfor landbruksområdet og defineres av fylkesutvalget i 

Akershus Fylkeskommune. Hvam Agroutvikling har blant annet saksbehandling av midlene 

som går til rekruttering, likestilling og kompetanse i landbruket og ansvar for en rekke 

etterutdanningskurs.  

 

Senteret har to ansatte pluss prosjektansatte. I 2014 har det 2,3 årsverk hvorav 1,6 av disse 

er faste. Senteret finansieres med en grunnfinansiering fra Akershus Fylkeskommune i tillegg 

er Akershus Fylkeskommune medfinansiør på prosjekter de er har et eierskap til. Ut over dette 

kommer andre prosjektmidler. 

 

Selv om Hvam Agroutvikling er en avdeling under Hvam videregående skole er de ikke 

samlokalisert med skolen. De ligger samlokalisert med Grønt Fagsenter 2 kilometer unna. 

Grønt Fagsenter er en samlokalisering bestående av Romerike Landbruksrådgivning, 

Utmarksavdelingen avd. Hvam, Ressurssenter for eldre landbruksbygninger (prosjekt under 

Hvam Agroutvikling), Inn på tunet Akershus, Nes Landbrukskontor, Glommen Skog, 

Landbrukstjenester Akershus, Akershus Bondelag og Hvam Agroutvikling. Det påpekes at dette 

er svært positivt i forhold til arbeidet med næringsutvikling, men de blir da litt fjernere fra 

skolen. De understrekes også at arbeidet de gjør innenfor næringsutvikling er viktig for 

fagskolen på Hvam. Det vurderes som den optimale lokaliseringen for et felles 

kompetansesenter hadde vært sammen med Hvam VGS. Når en likevel måtte utenfor 

skoleområdet for å finne ledige bygningsmasse til å huse et felles kompetansesenter anså 

fylkespolitikerne det som viktig at avdelingen skulle samlokaliseres i Grønt Fagsenter for å 

sikre daglig kontakte med miljøene som satt der. Kontakten med Hvam VGS ivaretas av 

ledelsen i Hvam Agroutvikling og gjennom øvrige administrative funksjoner.  

 

Noen av utfordringene en har sett er at det kreves en del ressurser for å få til samhandling 

mellom de ulike aktørene som er samlokalisert. Det viser seg også at det er en utfordring å få 

overført erfaringene fra næringsutviklingsarbeidet inn i undervisningen på skolen. 

Forutsetningen for å lykkes med dette er å få til en god forankring av dette arbeidet hos 

lærerne på skolen. Det blir sett på som viktig å ha en ressurs som kan "flyte" mellom 

næringsutviklingsmiljøet på Grønt Fagsenter og lærerressursene på Hvam VGS.  

 

Av utfordringer fremover ser Hvam Agroutvikling en utvikling mot et mer "polarisert" landbruk 

der det blir et klarere skille mellom bøndene og hvilken virksomhet de driver med. En ser et 

landbruk med et klarere skille mellom de som driver tradisjonell landbruksproduksjon og 

bygdenæringer. Noen velger å rendyrke det tradisjonelle og blir større innenfor dette området 

og noen velger å rendyrke bygdenæringene. Dette stiller også høyere krav og krav om ny 

kompetanse innenfor nye områder. Rådgivingstjenesten og skoler må kunne matche denne 

utviklingen 

 

 

Ellers ser en økt etterspørsel etter landbrukskurs for voksne.  
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Vedlegg 7 Deltakerliste workshop 
 

Workshop med cafèdialog gjennomført 22. august kl 12:30 – 15 på Kalnes 
videregående skole. 

 
Navn Organisasjon e-postadresse 

Camilla Winterseth Fylkesmannen i Østfold fmoscwi@fylkesmannen.no 

Kjersti Stenrød Fylkesmannen i Østfold fmoskst@fylkesmannen.no 

Hege Lunde Aae Fylkesmannen i Østfold fmoshla@fylkesmannen.no 

Dorthe Wessel Johansen Fylkesmannen i Østfold fmosdwj@fylkesmannen.no 

Svein Skøien Fylkesmannen i Østfold Svein.skoien@fylkesmannen.no 

Anna Grønnerud Østfold Bygdekvinnelag Annegr45@gmail.com 

June Granberg Østfold Bygdekvinnelag june@ranas.no 

Tove Borud Kalnes vgs tovbor@ostfoldfk.no 

Andreas S Olsen Kalnes vgs ketols@ostfoldfk.no 

Torstein Maugesten Kalnes vgs tormau@ostfoldfk.no 

Bente Gulbrandsen Kalnes vgs bengul@ostfoldfk.no 

John Olav Aarum Kalnes vgs johaar@ostfoldfk.no 

Lisbeth Svendsby Studieforbundet lisbeth.svendsby@naeringogsamfunn.no 

Ole T. Eide Aremark, Marker, 

Rømskog kom 

Ole.eide@marker.kommune.no 

Bjørn Lier Trebruk AS Bjørn.lier@trebruk.no 

Ann Kristin Andreassen Guldkorn SA ostfold@guldkorn.no 

Nina Glomsrud Saxrud Østfold Bondelag Nina.glomsrud.saxrud@bondelaget.no 

Martha Mjølnerød Østfold Bondelag m-in@live.no 

Tor Jaob Solberg Østfold Bondelag Tj.solberg@hotmail.com 

Brynjar Solgaard Glemmen vgs brysol@ostfoldfk.no 

Ida Marie Ruud 

Stemmedalen 

Indre Østfold Utvikling  ida@indreostfold.no 

Rolf Øyvind Thune TINE Rolf.oyvind.thune@tine.no 

Anders Melleby 

Fremmerlid 

Innovasjon Norge Per.Anders.Melleby@innovasjonnorge.no 

Tor Anton Guren NRL Sør Øst Tor.guren@lr.no 

Torgunn Antonsen Sarpsborg Kommune Torgunn.antonsen@sarpsborg.com 

Christel Tangnes 4 H Christel.tangnes@4h.no 

Beate Johansen  4H Østfold Beate.johansen@4h.no 
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Vedlegg 8 Sammendrag workshop  
 

Workshopen ble gjennomført fredag 22. august kl 12:30 – 15 på Kalnes videregående skole. 

Den vurderes som vellykket i forhold til hensikten med arrangementet; få frem synspunkter 

fra sentrale aktører som grunnlag for spørreundersøkelsen og dybdeintervjuene, samt direkte 

innspill til selve analysen.  Deltagerne ble invitert av prosjekteier. Det deltok 27 personer på 

cafedialogen. Engasjementet på selve cafedialogen var høyt, og det kom frem mange viktige 

momenter. Det henvises til deltakerliste i vedlegg 6. 

 

Hovedtema for cafedialogen var: 

 

 Behov og muligheter for et regionalt kompetansesenter for landbruk og bygdenæringer 

på Kalnes VGS. 

 

Dialogen mellom de fremmøtte ble tilrettelagt som en cafedialog rundt fire undertema: 

 

1. Muligheter  

Hvilke fremtidige muligheter ser du for deg at regionen kan få gjennom etablering av et 

kompetansesenter? 

2. Kompetansebehov  

Sett fra eget ståsted, hvilke kompetansebehov bør dekkes i et eventuelt fremtidig 

regionalt kompetansesenter?  

3. Organisering  

Hvordan ser du for deg at et regionalt kompetansesenter kan være organisert?  

4. Barrierer og suksesskriterier  

Hva er de største barrierene som kan hindre etablering og drift av et regionalt 

kompetansesenter på Kalnes?  

Hva er de viktigste suksesskriteriene for etablering og drift av et regionalt 

kompetansesenter på Kalnes?  

 

GENERELLE MOMENTER: 

Enkelte innspill kom frem under diskusjonen av samtlige undertema: 

 

 Det er behov for noe mer enn det som eksisterer i dag 

 Målet med et kompetansesenter, og hva det skal være må imidlertid tydeliggjøres 

 De ulike målgruppene for et kompetansesenter må defineres 

 Aktivitetene i et slikt senter må ikke konkurrere med eksiterende tilbud 

o Det er imidlertid et behov for å koordinere eksisterende – en felles møtekalender 

eksisterer f. eks ikke i dag  

o Er førstelinjetjenesten i kommunene tenkt lagt ned? 

 Et kompetansesenter må ha nytteverdi for brukerne, og det må være betalingsvilje ved 

bruk. 

 Kompetansesenteret bør dekke hele verdikjeden frem til forbruker 

MULIGHETER: 

 

 Kurssenter 

Koordinering av kurstilbud kan være ett område for senteret. I dag er dette 

fragmentert med mange aktører.  

 Koblingsboks 

Med eksempelvis "Inn på Tunet", er det behov for å koble tjenester og tilbydere. Dette 

gjelder flere bygdenæringer, og tilsvarende er det behov fra VGS Matfag  å koble 

primærprodusenter med opplæring i mat.  

 Utstillingsvindu 

Flere mente at et senter bør være et utstillingsvindu for mat og matproduksjon. Mot 
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forbrukere og industri. Dette vil kunne bidra til å skape positivt omdømme for 

næringen.  

 Arena for rekruttering 

Kobling til Kalnes kan gi økt rekruttering til naturbruk og landbruket generelt. 

 Nav for utvidet klyngesamarbeid 

Et kompetansesenter kan være utgangspunkt for økt kobling mot FoU og muligheter til 

å ta i bruk forskningsresultater i næringen. Arenaprosjekter og Centers of Excellence 

kan vokse ut av slike kompetansesentra. Andre utredninger har vist at det er få slike 

nav i fylket i dag. – tilbud og fagmiljøer er svært fragmentert 

 

KOMPETANSEBEHOV 

Det ble ikke avdekket etterspørsel etter store viktige kompetanseområder. Derimot kom det 

fram flere områder der det var ønskelig med bistand og hjelp til produsenter. Et 

kompetansesenter må kunne inneha en god, tverrfaglig oversikt over utviklingen i landbruket 

og følge med på markedsanalyser/trender. Mye av kompetansebehovet vil derfor endre seg 

med markedsutviklingen. 

Spisskompetanse vil det mest sannsynlig ikke være aktuelt å tilby, dertil er etterspørselen for 

liten. Noe kompetanse er det naturlig å hente andre steder i landet, andre ganger utenlands. 

Et senter bør være et førstelinjetilbud som innehar oversikt over hvor man kan henvende seg 

videre for å få dekket spesielle kompetansebehov. Møteplassfunksjonen ble framhevet som 

viktig.  

 

Mye av veiledningen innen driftsteknikk skjer nå fra forhandlerne. Det ble etterlyst mer 

objektiv og nøytral veiledning ved f.eks. større maskinkjøp, der også erfaringer fra utlandet 

må kunne innhentes. 

 

Østfold har en unik beliggenhet i forhold til landbruksforskningen på NMBU og Bioforsk på Ås 

og et senter bør utnytte denne fordelen.  

 

Kompetanseområder som ble etterlyst var; Økonomi- og regnskapsforståelse, byggteknisk 

planlegging, bistand til å kvalitetssikre produkter, søknadsskriving, bruk av trevirke til ulike 

formål, coaching for nye brukere/eiere av gårdsbruk, etterutdanning av bønder.  

I tillegg ble temaet oppfølging av driftsplaner etc, diskutert ved flere anledninger. Oppfølging 

av planer og mulighetene til å dyktiggjøre seg selv med en god evaluering av planene, synes å 

være en utfordring mange bønder trengte hjelp til.  

 

ORGANISERING 

Det ble påpekt at organisering er avhengig av målet med et senter, og hvilke brukergruppene 

senteret skal prioritere å jobbe for. Temaet viste seg derfor utfordrende å diskutere i denne 

fasen. Det fremkom allikevel viktige momenter: 

 

 Behov for mer samhandling i verdikjeden 

 Hvordan kan man koordinere og utnytte dagens kompetanse bedre? 

 Samlokalisering betyr nødvendigvis ikke samhandling 

 Må ikke utelukke interesserte målgrupper 

 Tenk stort i starten 

 Helse bør på agendaen i et kompetansesenter 

 Skal kompetansesenteret være på Kalnes? –Hva med plassen på Kalnes? - Ikke bygg 

mer enn nødvendig- jordvern 

 Aktørene må ønske å være med  

 Påvirkning fra flere aktører ikke bare landbruk 

 Et senter bør bygges opp gradvis 
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BARRIERER OG SUKSESSKRITERIER 

Noen suksesskriterier: 

 

 Brukernytte 

 Lykkes med å få tungeaktører med 

 Helhetlig rådgiving, dvs se gården som helhet, se hele bildet og ha god 

økonomikompetanse 

 Tilføre noe nytt utover det som finnes i dag 

 Tverrfaglighet 

 Betalingsvilje 

 Skal det bli noe nytt, må det tilføres noe nytt 

 Gode møtefasiliteter 

 Dynamikk mellom tjenestetilbydere og øvrige som involveres 

 Nærhet til kompetanse som finnes i dag 

 En fysisk møteplass – arena for kopling og utvikling  

 Et mindre senter som koordinerer/lager en plan som inkluderer "satelitter" og flere 

fysiske møteplasser 

 Kommunene må henvise til, og benytte seg av et kompetansesenter 

 Kontakt med FOU og forvaltning 

 Markedsføring 

 

Noen barrierer: 

 

 "What`s in it for me?" (min etat/organisasjon) – senteret kan oppfattes å være i 

konkurranse med eksisterende. 

 Hvorfor skal vi gjøre dette? 

 Blir dagens tjenesterne noe bedre av det? 

 Vil bonden ha det? 

 Er det bestemt politisk, ikke fra næringa sjøl 

 Førstelinjetjenesten hos kommunen vil bygges ned, mindre rådgiving på utvikling av 

gården, vil være positivt for et kompetansesenter (men negativt for 

førstelinjetjenesten) 

 Senterets geografisk nærhet til produsent, dvs antall km 

 Politiske hinder, økonomi oppstart og videre 
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Forord 
 

Utviklingsplanen for landbruket i Modum er et samarbeidsprosjekt mellom landbruket og 

Modum kommune. Utgangspunktet for dette prosjektet er et initiativ fra Modum Bondelag til 

de andre faglaga og kommunen, med tanke på å øke produksjonen og verdiskapingen i 

næringa i samsvar med målene nedfelt i Stortingsmelding nr. 9 (2011 – 2012) om Landbruks- 

og matpolitikken (”Velkommen til bords”). 

 

Arbeidet med å utarbeide utviklingsplanen har pågått i perioden fra november 2013 til mars 

2014. Arbeidet har vært ledet av en styringsgruppe med egen prosjektleder. I tillegg har 

prosjektet hatt seks ulike faggrupper bestående av representanter fra næringa, faglag og 

kommunen. Vi ønsker å takke alle deltakere i faggruppene og deres ledere for en meget 

verdifull innsats og konstruktive bidrag i prosessen. 

 

Denne utviklingsplanen har som overordnete mål å øke produksjonen, verdiskapingen og 

anerkjennelsen til landbruket i Modum. Det er alle sitt ansvar å bidra til dette fremover og vi 

håper denne utviklingsplanen kan være et felles utgangpunkt for dette viktige arbeidet. 

 

 

 

 

 

Modum 8. april 2014 

 

 

Solveig Kongsrud      Eirik Kolsrud 

Leder styringsgruppa     Prosjektleder  

Modum Bondelag      Norsk Landbruksrådgiving Østafjells 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Forsidefoto: Utsikt fra Skuterudåsen, med Tyrifjorden i bakgrunnen (foto: Eirik Kolsrud). 
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Sammendrag 

 
Modum er en stor landbrukskommune og landbruket er en viktig del av kommunen. 

Landbruket gir mange positive bidrag til kommunen: Mat- og virkesprodusent, verdiskaping, 

sysselsetting og miljøgoder. Landbruket i Modum sysselsetter totalt rundt 300 årsverk 

(inkludert landbruksbasert industri) og gir en verdiskaping på nærmere 113 millioner kroner. 
 

Stortingsmelding nr. 9 (2011–2012) om landbruks- og matpolitikken (”Velkommen til 

bords”) setter mål om økt matproduksjon og verdiskapning. Befolkningen i Norge øker og 

målet er at vi i framtiden skal produsere like stor andel av vår egen mat som i dag. Derfor skal 

matproduksjonen økes med 20 % de kommende 20 år. Stortingsmeldingen vektlegger også 

skogen som en viktig ressurs og vil styrke skogens bidrag til verdiskaping i hele landet og til å 

nå viktige energi-, klima- og miljømål. 

 

For å nå målene som er satt for norsk landbruk, så må alle relevante aktører ta sitt ansvar og 

bidra. Dette krever dyktige produsenter, godt fagmiljø og samarbeid. Kommunen er en viktig 

aktør i dette arbeidet på landbruksområdet, både innen forvaltning og utvikling. Dette 

kommer klart til uttrykk i Stortingsmelding nr. 9 (2011–2012) om landbruks- og 

matpolitikken:  

”Samlet sett har kommunen ansvaret for gjennomføring av viktige deler av den nasjonale 

landbruks- og matpolitikken, og at kommunen er en landbrukspolitisk aktør innen forvaltning 

og samfunns- og næringsutvikling på landbruks- og matområdet. I den sammenheng må 

landbruk være en integrert del av øvrig nærings- og samfunnsutviklingsarbeid i kommunen. 

Landbruks- og matdepartementet har over flere år hatt en egen samarbeidsavtale med KS for 

å styrke kommunene som landbrukspolitiske aktører på landbruks- og matområdet”. 

 

Utviklingsplan for landbruket i Modum er et resultat av et samarbeid mellom næringa og 

kommunen. Modum Bondelag tok initiativet til dette og har fått til planen i samarbeid med  

Modum Bonde- og småbrukarlag, Modum Skogeierlag og Modum Kommune. 

 

Modum tar i utviklingsplanen sin del av ansvaret for å øke matproduksjonen og gripe de 

mulighetene for verdiskaping dette gir. For å få til dette er det behov for et felles løft for 

landbruket i kommunen. Utviklingsplanen for landbruket i Modum skal være en start på dette. 

 

Hovedmålene i utviklingsplanen: 

 Økt matproduksjon, verdiskapning og anerkjennelse av landbruket i Modum 

 Større synlighet og forankring av landbruket i kommunale planer i Modum.  

 Landbruket i Modum skal bidra til vekst i annet næringsliv i kommunen. 

 Innbyggerne i Modum skal tilbys naturopplevelser på bakgrunn av et aktivt landbruk.  

 

Utviklingen de siste årene i Modum er at det blir færre aktive produsenter, men de som 

fortsatt driver, leier jord i nærområdet slik at jorda fortsatt driftes. Kornarealene minker, mens 

arealer til grasproduksjon øker. Korn- og grasavlingene har stagnert. Mest trolig er årsakene 

til en eventuell avlingsstagnasjon en kombinasjon av tilpassing til landbrukspolitikken og mer 

eller mindre utnytting av det vi vet om god agronomi. Det blir mindre dyr i kommunen og en 

del beiteområder er ikke lenger i bruk. Satsing på tilleggsnæringer i landbruket har gitt mye 

god næringsutvikling de siste årene.  

 

Modum er en stor skogbrukskommune og har tradisjonelt stått sterkt innen 

treforedlingsindustri. Det har vært et dramatisk bortfall av denne type industri og dette 



2 
 

bortfallet er krevende for resten av skog- og trelastnæringa. For å øke bruken av både tre og 

bioenergi er det viktig at de offentlige aktørene er bevisst sin rolle som planmyndighet, og de 

mulighetene som det ligger i å være en premissgiver for å øke bruken av trevirke, både som 

bygningsmateriale og energikilde.  

Videre er det viktig å ha fokus på både foryngelse og skjøtsel av eksisterende skog for å 

oppnå best mulig effekt i forhold til klima, energi og verdiskaping. Skogbruket og 

skogindustrien har utfordringer med infrastruktur og transport. 

 

Det har vært arbeidet med seks fagområder i utviklingsplanen. Innen hvert fagområde har 

faggruppene arbeidet med mål og tiltak for å øke produksjonen, verdiskapingen og 

anerkjennelse til landbruket. Det er også mottatt innspill fra andre aktører i næringen. Alle 

innspill har blitt tatt med til styringsgruppa som endelig har avgjort innhold og prioriteringer i 

utviklingsplanen.  

 

Avgjørende mål og tiltak for utviklingen av landbruket i Modum: 

Mål Tiltak Ansvar 

Øke kompetansen i 

landbruket: 

 Flere bønder og eiere av landbrukseiendommer med 

på rådgivningstilbud og kurs. 

 Etablere fagsenter på Rosthaug vgs – avd. Buskerud. 

 Videreutvikling av utdanningstilbud innen naturbruk. 

 Kurs og fagarrangement. 

 Etablere Modum landbruksråd som samarbeidsorgan 

der landbrukskontoret har hovedansvar. 

Norsk Landbruksrådgivning 

Østafjells 

Andre rådgivingsaktører 

Rosthaug vgs / fylkeskommunen 

Faglaga 

Produsenter 

Kommunen 

Styrke fagmiljøet i 

landbruket: 

 Etablere Modum landbruksråd som samarbeidsorgan 

der landbrukskontoret har hovedansvar.  

 Etablere fagsenter på Rosthaug vgs – avd. Buskerud. 

 Etablere faglige og sosiale møte plasser for 

produsenter og eiere. 

Kommunen 

Rosthaug vgs / fylkeskommunen 

Rådgivingsaktører 

Faglaga 

Produsenter 

 

Verne om 

ressursgrunnlaget for 

matproduksjon i 

Modum: 

 Aktiv holdning til jordvern og arealdisponering i 

kommunalt planverk. 

 Veilede og ansvarliggjøre eiere og brukere av dyrka 

jord. 

Kommunen 

Grunneier 

Faglaga 

Sikre landbrukets 

interesser, verdier og 

utviklingsmuligheter i 

Modum: 

 Ivareta landbrukets interesser, verdier og 

utviklingsmuligheter i kommunens planverk og 

næringspolitikk. 

 Aktivt og mulighetsorientert landbrukskontor. 

Kommunen 

Faglaga 

Økt produksjon, 

innkjøp og bruk lokale 

produkter og tjenester: 

 Etablere nettverk for produsenter, lokalt bestilling- og 

utsalgssted.  

 Mer kommunalt innkjøp av lokalt produserte 

matvarer, tjenester, skogbasert bioenergi og tre i bygg. 

Kommunen 

Produsenter 

 

Ansvar for oppfølging og gjennomføring av Utviklingsplan for landbruket i Modum er fordelt 

på mange aktører og det er et felles ansvar å følge opp planen. Etableringen av et 

samarbeidsorgan «Modum landbruksråd» er et tiltak for å sikre oppfølging og gjennomføring 

av utviklingsplanen. 
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1. Innledning 
 

Modum er en stor landbrukskommune og landbruket er en viktig del av kommunen. Dette 

gjelder landbruket som næring, mat- og virkesprodusent, verdiskaper og produsent av 

miljøgoder. Denne utviklingsplanen for landbruket i Modum omfatter derfor hele kommunen 

og ikke bare næringsutøverne. Skal likevel landbruket utvikles, så er det viktig at 

næringsutøveren (gårdbrukeren/bonden/skogbrukeren) settes i fokus og får økt anerkjennelse 

for den jobben han/hun gjør. 

 

Landbruket er en viktig del av næringslivet i Modum, både hva gjelder sysselsetting og 

verdiskaping. Samlet sett sysselsetter landbruket i Modum rundt 300 årsverk (inkludert 

landbruksbasert industri) og gir en tilhørende verdiskaping på nærmere 113 millioner kroner. 

 

I prosjektet skal det utarbeides en utviklingsplan med vekt på lokale tiltak som kan øke 

anerkjennelsen, produksjonen og verdiskapingen i landbruket. Samtidig skal dette danne 

grunnlaget for å sikre at landbruket forankres og synliggjøres i kommunens planverk, 

herunder strategisk næringsplan og kommuneplan. 

 

Utviklingen de siste årene er at det blir færre aktive gårdbrukere. De som er aktive, leier ofte 

jord i området og sørger derfor for at jorda driftes. Kornarealene minker, grovfôrarealet øker, 

mens avlingene viser tendens til stagnasjon. Det blir mindre dyr i kommunen og en del 

beiteområder legges brakk. Satsing på tilleggsnæringer i landbruket har gitt mye god 

næringsutvikling de siste årene. For landbruksnæringen er det forskjellige støtteordninger i 

tillegg til den ordinære tilskuddsforvaltningen, blant annet midler til spesielle miljøtiltak i 

landbruket (SMIL) og bygdeutviklingsmidler fra Innovasjon Norge. Det er store tømmer-

ressurser i Modum som kan utnyttes både til videreforedling og som bioenergi. Modum har 

her tilgang på råstoff som kan utnyttes bedre som næring. 

 

Prosjektet har tatt utfordringene som er gitt i stortingsmelding nr. 9 (2011–2012) om 

landbruks- og matpolitikken (”Velkommen til bords”). Dette er en stortingsmelding om mat, 

jordbruk, skog, reindrift, bygdenæringer, kunnskap, innovasjon og distriktspolitikk. I 

meldingen slås det fast at Norge skal sikre nok mat, trygg mat og matmangfold. Befolkningen 

i Norge øker og målet er at vi i framtiden skal produsere like stor andel av vår egen mat. 

Derfor skal matproduksjonen økes med 20 % de kommende 20 år.  

 

Stortingsmeldingen vektlegger også skogen som en viktig ressurs og vil styrke skogens bidrag 

til verdiskaping i hele landet og til å nå viktige energi-, klima- og miljømål. Dette vil 

innebære satsing på økt bruk av trevirke som bygningsmateriale og til energiformål, og en 

aktiv utnytting av skogen i nærings- og klimasammenheng. 

 

Landbruket i Modum har med dette prosjektet tatt målene i stortingsmeldingen på alvor og 

utviklingsplanen for landbruket er en start på dette arbeidet. Prosjektet foreslår mål og tiltak 

som konkret oppfølging og bidrag til utviklingen av landbruket i Modum. 
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Figur: Befolkningsutvikling i Modum i perioden 1998-2013 (blå linje) sammenliknet med 

kommunens mål (rød linje). Med kommunens mål om en befolkningsutvikling på 0,6 % per år, 

så vil det ut fra dagens befolkning være rundt 15 400 innbyggere i kommunen om 20 år. Dette 

er en befolkningsutvikling i overkant av 13 %. Det bør være et minimum at landbruket i  

Modum klarer en slik produksjonsøkning. Ut fra forutsetningen for landbruk i kommunen, bør 

det derimot være fullt mulig å oppfylle målet om 20 % produksjonsøkning på 20 år. 

 

2. Bakgrunn og organisering 

Utgangspunktet for dette prosjektet var et initiativ fra Modum Bondelag om muligheten for å 

iverksette arbeid med en utviklingsplan for landbruket i Modum. Målet skulle være å øke 

produksjonen og verdiskapingen i næringa i samsvar med målene nedfelt i Stortingsmelding 

nr. 9 (2011 – 2012) om Landbruks- og matpolitikken. 

 

Etter et drøftingsmøte i juni 2013 mellom Modum Bondelag, Modum Bonde- og 

Småbrukarlag, Modum Skogeierlag og Modum Kommune ble det bestemt å gå videre med 

prosjektet. Det ble arbeidet videre med planlegging av prosjektet og prosjektplanen ble lagt 

frem for formannskapet i kommunen i oktober. Der ble det vedtatt at kommunen skulle 

engasjere seg i prosjektet og bevilget kr. 75 000. Faglagene har bidratt med et tilsvarende 

beløp med følgende fordeling: Modum Bondelag kr. 30 000, Modum Bonde- og 

Småbrukarlag kr. 20 000 og Modum Skogeierlag kr. 25 000.  

 

Utviklingsplanen er et samarbeidsprosjekt med et felles eierskap i næringen og kommunen. I 

tillegg har det vært ønskelig å inkludere relevante organisasjoner i tilknytning til landbruket. 

Prosjektleder har vært engasjert eksternt.  
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Styringsgruppa for prosjektet har bestått av: 

 Modum Bondelag: Solveig Kongsrud (leder) 

 Modum Bonde- og Småbrukarlag: Ole Auen Wiger 

 Modum Skogeierlag: Per Korsbøen 

 Modum kommune: Morten Eken og Anna Arneberg 

 Politisk representant: Ståle Versland 

 Norsk Landbruksrådgiving Østafjells: Erik Hørlück Berg 

 Rosthaug videregående skole: Knut Erik Hovde (rektor) 

 Prosjektleder: Eirik Kolsrud (Norsk Landbruksrådgiving Østafjells) 

 

Det har vært arbeidet med seks fagområder i utviklingsplanen. Innen hvert fagområde har 

faggruppene arbeidet med mål og tiltak for å øke produksjonen, verdiskapingen og 

anerkjennelsen til landbruket. Det er også mottatt innspill fra andre aktører i næringen. Alle 

innspill har blitt tatt med til styringsgruppa som endelig har avgjort innhold og prioriteringer i 

utviklingsplanen. 

 

Fagområder i utviklingsplanen og ledere av faggruppene: 

 Planteproduksjon – Steffen Green 

 Husdyrproduksjon – Truls Ødegård 

 Skogbruk – Per Korsbøen 

 Næringsutvikling og tilleggsnæringer – Arne Green 

 Kompetanse, driftsledelse og rekruttering – Johan Kopland 

 Kommunal forvaltning – Ole Brunes 

 

 

 
 

Prosjektorganisering for utviklingsplan for landbruket i Modum. 
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3. Fakta om landbruket i Modum 

 
Modum er en stor landbrukskommune, både på jord- og skogbruk. I alt er det 978 

landbrukseiendommer i kommunen, hvorav 772 har minst 5 daa jordbruksareal og 577 har 

minst 25 daa skog. 

 

Totalt areal for kommunen er 517 km
2
 (1 km

2 
 = 1000 daa). Av dette er 47,5 km

2
  

jordbruksareal i drift og 329,6 km
2
 produktivt skogareal. Modum er blant de største jord- og 

skogbrukskommunene i Buskerud. 

 

3.1 Jordbruk og husdyr 

 

 
Figur: Jordbruksareal i drift (daa) for Ringerike, Modum, Sigdal og Krødsherad 

(landbruksregisteret, 2014). 

 

Produksjonstilskudd er en fellesbetegnelse for en rekke tilskuddsordninger som foretak som 

driver jordbruksproduksjon kan søke på. Antall søkere om produksjonstilskudd og fordelingen 

av disse kan si mye om status og utviklingen. Det er i dag 220 foretak i Modum som søker om 

produksjonstilskudd. Endringene de siste ti år har vært store innen en del av produksjonene, 

både når det gjelder antall søkere og antallet som er omsøkt (se tabell). 

 

Antall foretak (søkere) med korn og grovfôr har blitt redusert med henholdsvis 73 og 16 siden 

2002. Kornarealet har gått betydelig ned, mens grovfôrarealet har økt en god del. Likevel har 

ikke sistnevnte fullt ut erstattet reduksjonen av kornarealet. Omsøkt areal har derfor totalt sett 

blitt redusert de siste ti år. 

 

Antall foretak med melkeku har blitt over halvert siden 2002, mens reduksjonen i antall 

melkekuer er på 192 dyr. Gjennomsnittlig størrelse på besetning har økt fra 16 til 23 dyr i 

samme periode. Ytelsen har også økt, hvilket har gjort at produsert mengde melk ikke har gått 

like mye ned. Det blir i dag produsert over to millioner liter melk årlig i Modum. 

 

Det har vært en reduksjon i antall foretak med ammeku, men en total økning i antall 

ammekuer fra 522 kuer i 2002 til 676 kuer i 2012. Slaktetilførsler fra Modum til Nortura var i 

2013 på 787 storfe og 175 tonn storfekjøtt. Fatland og Furuseth har også betydelige 

markedsandeler. 
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Antall foretak med sau har vært ganske stabilt de siste ti år, mens det har vært en økning på 

802 dyr. Dette innebærer at det i dag blir produsert 56 178 kg kjøtt, mens tilsvarende i 2002 

var 37 500 kg kjøtt. 

 

Produksjon: 

2012: Endring siste 10 år: 

Søkere Antall (daa eller dyr) Søkere Antall (daa eller dyr) 

Korn 158 32205 - 73 - 5001 

Grovfôr 124 21546 - 16 + 3373 

Frukt, bær etc. 6 268 0 + 133 

Storfe 46 2532 - 26 - 399 

Melkeku 15 352 - 18 - 192 

Ammeku 33 676 - 10 + 154 

Andre storfe 45 1504 - 27 - 361 

Sau 37 2868 - 2 + 802 

Gris (avlspurker og slaktegris) 4 297 - 2 - 487 

Fjørfe (verpehøns) 8 3755 - 2 - 1883 

Tabell: Antall søkere til produksjonstilskudd og fordeling på produksjoner i 2012. Endringer 

siste ti år viser økning (+), reduksjon (-) eller uendret (0) i antall søkere og areal/dyr siden 

2002 (Statens landbruksforvaltning). 

 

 

3.2 Skogbruk 

 
Figur: Produktivt skogareal (daa) for Ringerike, Modum, Sigdal og Krødsherad 

(landbruksregisteret, 2014). 

 

Skogbruket er en viktig del av landbruket i Modum og kommunen har et stort produktivt 

skogareal og en betydelig avvirkning sett i forhold til hele fylket. Modum er den fjerde største 

skogkommunen i Buskerud etter areal og har nest størst avvirkning, etter Ringerike. 

Førstehåndsverdien på tømmer avvirket til industrien i Buskerud i 2012 var på 310 millioner 

kroner, hvorav tømmer fra Modum representerte 10 % av denne verdien. 
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Produktivt areal (daa): 329  310 

Stående kubikkmasse (m
3
): 2 865 194 

Gran: 1 505 243 

Furu: 1 166 792 

Lauv: 193 159 

Total tilvekst (m
3
/år): 112 173 

Produksjonsevne (m
3
/år): 143 274 

Årlig avvirkning (m
3
): 80 000 - 95 000 

Tabell: Status for skogbruket i Modum basert på tall fra 2010. I forhold til registreringen i 

1990 er det en dobling av stående kubikkmasse for lauv. Lite forandring for gran og furu. 

 

3.3 Verdiskaping 

Landbruket i Modum har rundt 250 årsverk og 51 sysselsatt i landbruksbasert industri. Totalt 

gir landbruket en verdiskaping på nærmere 113 mill. kr (bruttoprodukt), hvilket tilsvarer over 

3 % av verdiskapingen i kommunen (se tabell). 

 

 
 Tabell: Verdiskaping og sysselsetting for landbruket i Modum ut fra beregninger for 2011 

(NILF 2013). 

 

 
 

Figur: Fordelingen av verdiskapingen i jordbruket for Modum, millioner kroner.  

Korn/potet = 12,7 mill. kr, melk/ku/geit = 10,9 mill. kr, ammeku = 8,3 mill. kr, sau = 4,5 mill. 

kr, kraftfôrbasert husdyrhold = 1,5 mill. kr og hagebruk = 4,1 mill. kr (NILF 2013). 
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Landbruket i Modum er allsidig og verdiskapingen baserer seg på mange forskjellige 

produksjoner. Den største verdiskapingen i jordbruket skjer innen produksjonene korn, melk 

og ammeku (se figur). 

 

Gårdsbaserte tilleggsnæringer er en viktig del av landbruket i Modum og bidrar betydelig i 

forhold til verdiskapingen med 11,9 millioner kroner (se figur). 

 

 

 
Figur: Verdiskaping fra tilleggsnæring for kommunene i Buskerud, millioner kroner (NILF 

2013). 
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Bilde: Utsikt fra Heggenåsen, i retning mot Vikersund. Landskapet i Modum er i stor grad 

preget av landbruket. Dette har gitt et åpent og variert kulturlandskap med mange kvaliteter 

(foto: Eirik Kolsrud). 

 

4. Naturgitte forutsetninger for landbruk i Modum 
Modum befinner seg i nedre del av Buskerud og er gunstig stilt med tanke på klima og 

jordsmonn. Bortsett fra områdene som ligger sør for oss, mot Oslofjorden, Drammensfjorden 

og Eikeren, har Modum de beste forholdene for landbruk i fylket. 

 
4.1 Klima 

De gode klimaforholdene i Modum er dokumentert i rapport fra Meteorologisk institutt 

(met.no report, 16/2007). Denne rapporten har Gustav Redalen vært med å skrive og tatt med 

inn i arbeidet med denne utviklingsplanen. I rapporten er det kart som viser hvor det kan 

dyrkes varmekjære vekster med bakgrunn i vekstsesongens lengde og varmesum. Kartet er et 

resultat av samarbeidsprosjektet «Utvikling av agroøkologiske kart over de dyrkede arealene i 

Buskerud». Kartet kan benyttes generelt og passer svært godt for ettårige vekster, selv om det 

i utviklingen av kartet er benyttet epler som modellvekst. For flerårige planteslag som frukt og 

bær må det i tillegg tas hensyn til at det på steder med streng vinterkulde, for eksempel i 

dalbunner og kuldesøkk, vil være større fare for vinterskader, og planting bør der unngås. 
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Klimasonekart for Modum og omkringliggende kommuner: Utarbeidet med tanke på 

kommersiell epledyrking og som viser aktuelle dyrkingsområder for fire eplesorter med ulike 

krav til vekstsesongens lengde, samt to tenkte og enda mer varmekjære sorter. Sonene viser 

også hvor vi finner de beste dyrkingsområdene for andre varmekjære vekster som krever lang 

vekstsesong. Kartet kan også brukes generelt, se tekst nedenfor (kilde: met.no report, 

16/2007). 

 

I følge klimasonekartet, så er det to fargesoner (mørke- og lyserosa) som ikke forekommer i 

Modum. Disse sonene forekommer derimot i Eiker, Drammen og nedre del av Lier, noe som 

viser at disse områdene har en lengre vekstsesong enn Modum. Der det er hvitt på kartet er 

det så høyt over havet at det ikke er aktuelt med noen jordbruksproduksjon. De minst gunstige 

dyrkingsområdene er farget rødt, mens de nest minst gunstige er farget grønt. I kartet er de 

gunstigste områdene teknisk sett lagt øverst, slik at de dekker over de mindre gunstige 
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områdene. Dette vil si at der det for eksempel er farget blått, går det bra å dyrke alle vekstene 

som hører hjemme under blått, okergult, grønt og rødt.  

Helt konkret viser de røde områdene der det kan dyrkes en tidlig eplesort som Transparente 

Blanche, mens de grønne områdene viser tilsvarende for den nøysomme sorten Haugmann. 

De okergule områdene viser hvor det er mulig å dyrke den mindre vinterherdige og relativt 

kravfulle sorten Gravenstein (dersom vi unngår de kaldeste og mest lavtliggende stedene i 

området), mens de blå områdene viser hvor det er mulig med kommersiell dyrking av den 

sene og kravfulle eplesorten Aroma. 

 

Der det er farget blått på kartet bør det være gode muligheter for å dyrke hvete/matkorn og 

grønnsaker som krever en lang vekstsesong. På de okergule og grønne områdene bør det gå 

bra med korn, bær, poteter og grønnsaker med relativt tidlig modning. Røde områder egner 

seg bare for grovfôrproduksjon og kornsorter med tidlig modning 

 

4.2 Jord og jordsmonn 

På våre nordlige breddegrader er det klimaforholdene som i størst grad avgjør hvor de ulike 

vekstene kan trives og gi godt resultat, men jordsmonnet har også en viktig betydning. Ifølge 

Skog og landskap er det 48 240 daa fulldyrka og overflatedyrka jord i Modum. Av dette er 

93,2 % (44 961 daa) jordsmonnkartlagt. 

 

Av det kartlagte arealet har 73,3 % (32 950 daa) svært god jordkvalitet, 23,8 % (10 710 daa) 

god jordkvalitet og 2.9 % (1 302 daa) mindre god jordkvalitet. Disse tallene gjelder 

jordkvalitet basert på både jord- og terrengegenskaper.  

 

Steder med god jordkvalitet er stort sett er sammenfallende med de stedene på klimakartet 

som har de beste forholdene (se klimasonekartet). 

Inndelingen i svært god jord, god jord og mindre god jord er ikke så fingradert at det skilles 

mellom for eksempel lett sandjord og tyngre leirjord, forekomster av stein osv. Ved 

planlegging av aktuelle produksjoner på de enkelte bruk, bør det også tas hensyn til slike 

faktorer. Dersom det skal dyrkes gulrot bør det for eksempel være minst mulig stein i jorden 

som kan føre til en stor prosentandel misformede røtter.  

Flere grønnsakslag, korn og bærvekster tåler godt en god del leire i jorden, noe som også 

bidrar til mer tørkesterk jord. Kravfulle eplesorter gir best fargeutvikling og fruktkvalitet når 

trærne er plantet på relativt lett jord, mens tung leirjord er mindre gunstig. Potetkvaliteten blir 

også best på relativt lett jord.    

Grovt sett består berggrunnen på vestsiden av Tyrifjorden av grunnfjell, mens det på østsiden 

er kambrosiluriske bergarter som forvitrer lettere og er mer kalkrike.  

Ifølge Skog og landskap er det grøftebehov på 75,8 % (34 073 daa) av arealet, mens det er 

potensiell tørkeutsatthet på 18,9 % (8 496 daa) av arealet. 
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Jordsmonnkart for Modum: Gulbrune områder viser svært god jord, gule områder viser god 

jord, mens lysegule områder viser mindre god jord (Kartet er utarbeidet av Modum kommune 

i 2014 med bakgrunn i kart fra Skog og landskap). 

 

4.3 Dyrkbare arealer 

Med det store presset på dyrket mark, spesielt nær tettstedene, går stadig en god del jord ut av 

produksjon til tross for forsøk på å praktisere et effektivt jordvern. For å kompensere for dette 

er det interessant å se på hvor det finnes dyrkbare arealer som for tiden ikke er i bruk som 

jordbruksareal. Slike arealer er også viktig utover dette, da de kan være med på å øke 

jordbruksarealet og dermed matproduksjonen. 

 

I Modum ser det ut til å være større sammenhengende dyrkbare arealer flere steder (røde 

områder på kartet). Blant annet i området vest for, og mellom Vikersund og Geithus, og 
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likedan i områdene fra Sysle til Snarum. 

 

I tillegg til å ta hensyn til hvor vi finner de beste forholdene ut fra klima og jordsmonn, så bør 

det ved framtidig arealplanlegging også tas hensyn til hvor det ligger til rette for oppdyrking 

av nye arealer.  

 

Kart over dyrkbare arealer i Modum: De fargede områdene (rødt) viser dyrkbare  

arealer. Dette er arealer som er egnet som jordbruksareal, men som i dag ikke er oppdyrket. 

(Kartet er utarbeidet av Modum kommune i 2014 med bakgrunn i kart fra Skog og landska). 
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5. Planteproduksjon 

 
Ett av de viktige målene for landbruket fremover er å øke matproduksjonen innen 

basisproduksjoner i jord og hagebruk i takt med befolkningsøkningen. Dette vil for mange 

produksjoner innebære en samlet produksjonsøkning på rundt 20 % de neste 20 årene. 

Målsettingen for dette i Buskerud er uttrykt slik i Regionalt bygdeutviklingsprogram for 

2013-2016: ”Buskerud skal minimum bidra med sin andel for å nå det nasjonale målet med 

en økning i matproduksjonen med 1 % per år, gjennom å sikre og utvikle de matproduserende 

arealene”. 

 

5.1 Korn 

Produksjon av korn er en av bærebjelkene for landbruket i Modum. Økt kornproduksjon er 

slik sett avgjørende for å nå målsettingen om å øke matproduksjonen i kommunen. Samtidig 

må det konstateres at kornproduksjonen generelt har stagnert, både kvantumsmessig og 

kvalitetsmessig. Arealet har gått ned, og avlingsnivået har flatet ut. Vanskeligere 

dyrkingsklima har forsterket tendensen, særlig i form av lavere anvendelse av norsk korn til 

matmel. Både myndigheter og bransje har på forskjellige måter vært opptatte av den store 

utfordringen som denne situasjonen representerer. 

 

Økt kornproduksjon kan oppnås gjennom å øke arealet og/eller øke arealproduktiviteten 

(avling per dekar). Å realisere en slik ambisjon vil være særdeles krevende om kornarealet 

forblir stabilt på dagens nivå, og meget urealistisk om arealavgangen fortsetter. Størrelsen på 

kornarealet er derfor helt avgjørende og et sterkt jordvern må være en forutsetning for å kunne 

øke kornproduksjonen. 

 

 
Bilde: Hvete er den mest krevende kornproduksjonen der størst mulig andel av avlingene 

brukes til mat. Valg av sort med riktig veksttid kan ha stor betydning for kvaliteten ved 

innhøsting (foto: Eirik Kolsrud). 
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Ambisjonene for kornproduksjon krever tiltak med en rask virkning. Betydelige forbedringer 

er nødvendige bare for å stabilisere produksjonen på dagens nivå. I tillegg er det høye 

vekstambisjoner. Dette krever betydelig innsats på flere plan, og en gjennomtenkt prioritering. 

 

Erfaring viser at avlingsnivåene varierer betydelig mellom skifter/naboeiendommer der 

forutsetningene for korndyrking i utgangspunktet er ganske like. Slike forskjeller kan ofte 

bero på ulik oppfølging. Dette kan være forhold knyttet til tiltak for å holde jorda i god hevd 

(grøfting, kalking, gjødsling) og/eller de dyrkingstekniske tiltak den enkelte vekstsesong for å 

utnytte det aktuelle årets avlingspotensial. Fellesbetegnelsen som omfatter både det å holde 

jorda i hevd og dyrkingsteknikken den enkelte vekstsesong er agronomi. Det finnes mye 

kunnskap om hva som er god agronomi. Forutsetningene for at dette blir omsatt til praksis er 

kompetansen til den enkelte gårdbruker og gevinstpotensialet knyttet til ulike tiltak. 

 

5.2 Grovfôr 

Vi har generelt ingen god avlingsstatistikk for grovfôrproduksjonen. Men det er flere ting som 

tyder på at avlingsnivået på grasmark ikke har økt de senere år. Noen hevder også at middels 

grasavling per dekar har gått ned. Dette kan skyldes dårligere vekstforhold på grunn av 

faktorer som dårlig drenering, for lite kalking og jordpakking. Men avlingsstagnasjon kan 

også skyldes tilpassing til produksjonsnøytrale arealtilskudd, som har ført til at mange er mer 

opptatt av å høste mest mulig areal framfor å maksimere avlinga på hvert skifte.  

Mens kornbøndene vet ganske nøyaktig hvor mange kilo korn de produserer per dekar, har 

mange grasprodusenter bare en vag fornemmelse av omtrent hvor mange rundballer de 

produserer på skiftet, og det kan også være liten bevissthet om hva en normal grasavling bør 

være. Mest trolig er årsakene til en eventuell avlingsstagnasjon en kombinasjon av tilpassing 

til landbrukspolitikken og mer eller mindre utnytting av det vi vet om god agronomi. I tillegg 

er det også behov for ny kunnskap om hvordan en kan optimalisere grovfôrproduksjonen for å 

oppnå større avlinger med god kvalitet. 

 

5.3 Andre produksjoner 

Det er liten produksjon av poteter, grønnsaker, frukt og bær i Modum. Ut fra de naturgitte 

forutsetninger (klima og jordsmonn), så ligger det imidlertid godt til rette for at det kan bli en 

økt dyrking og produksjon av dette. Mulighetene innen disse produksjonene er mange og 

potensialet for økt verdiskaping stort.  

Mål: 

 Opprettholde arealet av dyrka jord, og øke kornarealet. 

 Øke avlingene på korn og grovfôr, og øke matkornandelen. 

 Øke produksjonen av frukt, bær, potet, grønnsaker og prydvekster. 
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6. Husdyrproduksjon 

 
Modum har en variert bruksstruktur, der både volumproduksjon og nisjenæringer er 

representert. Lønnsom grasbasert matproduksjon og beiting er viktig for å opprettholde denne 

bruksstrukturen og det totale jordbruksarealet. Det er kun på denne måten arealene kan holdes 

i hevd og høstes/beites. 

 

Utmarksbeiting utnytter en viktig ressurs og gjør at innmarksarealer kan brukes til annen 

produksjon, som for eksempel korn og vinterfôr. Dyr på beite og drift av jorder er med på å 

forme kulturlandskapet, og er en viktig del av kommunens visuelle uttrykk. Dette utgjør en 

verdi for befolkningen og er av betydning for turistnæringen. En rekke av artene i Norge som 

er betegna som truede eller sårbare, er også avhengige av at kulturlandskapet holdes i hevd. 

 

Det er mange forhold som må tas i betraktning når det gjelder beiting, som for eksempel 

gjerdehold, beiterett og dyrevelferd. Det er viktig med en felles forståelse og oppfølging av 

gjeldende regelverk. For å utnytte de store utmarksressursene i kommunen er det viktig med 

fokus på gjerdeproblematikken. Beitelag kan, i samarbeid med grunneiere, vurdere 

beiteforholda i utmarka og sette en slippedato, samt sørge for at grinder lukkes før slipp. God 

informasjon om båndtvang og hundeeiers ansvar er også viktig. 

 

Stortingsforliket om rovviltpolitikken i juni 2011 viderefører den todelte målsettingen om å 

ivareta beitenæringenes interesser, samtidig som det skal sikres en bærekraftig forvaltning av 

rovviltet. Rovviltforliket øker handlingsrommet for måloppnåelse for vern av rovvilt og 

mulighet for næringsmessig beitebruk. 

 

Flere gårdsbruk står overfor et veiskille i det dagens gårdbruker når pensjonsalder. Spørsmålet 

blir da om noen ønsker å overta og drive videre. Som i resten av landet er det et etterslep på 

investeringer i driftsbygninger på gårdene. Det er realistisk å klare en produksjonsøkning på 

kjøtt i Modum de kommende ti år, men det vil være mange driftsbygninger som må fornyes. 

Yngre krefter må kunne få overta landbrukseiendom i drift for at framtidig matproduksjon 

skal kunne sikres. Større åpenhet rundt generasjonsskifter, bedre dialog mellom generasjoner 

er nødvendig for å ta riktige veivalg og investeringer. 

 

Det kreves derfor store investeringer på de enkelte gårdsbruk for å nå målsettingen. Noe 

nyetablering kan skje, men på grunn av store kapitalinvesteringer for å komme i gang er det 

antagelig ikke sannsynlig med veldig mange nye etableringer. Produksjonen på gårdene som 

drives i dag må derfor være utgangspunktet for økt produksjon. 

 

6.1 Melk og storfe 

Melk- og storfekjøttproduksjonen i Modum har hatt ei utvikling mot stadig færre produsenter. 

Storfe er arealkrevende og strukturutviklinga med større enheter er avhengig av forståelse for 

næringa blant innbyggerne. Totalt har antall storfe gått ned.  

 

Det er stort etterslep på investeringer i melkeproduksjon ettersom dette er produksjonen som 

krever mest langsiktighet og har de største kravene til bygninger og innredning. Det har vært 

en betydelig nedgang i antall melkekuer de siste ti år. Ytelsen har derimot økt, hvilket har 

gjort at produsert mengde melk ikke har gått like mye ned.  
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Bilde: Ammeku på beite. Det har vært en reduksjon i antall foretak med ammeku, men en total 

økning i antall ammekuer de siste ti år (foto: Erik Hørlück Berg). 

 

6.2 Sau 

Modum har et aktivt produsentmiljø og gode besetninger. Produsentmiljøet samarbeider om 

for eksempel sanking i beitelag, levering av ull og lammeringer. Modum har hatt en positiv 

økning i antall sauer i de senere år. 

 

Det er store tap av sau/lam på beite i Modum. Tapet representerer en betydelig reduksjon i 

matproduksjon. Tapt kjøttverdi i utmark var i 2013 på 7334 kg, hvorav 76 sau og 266 lam (tall 

for Nykirke, Skuterudåsen og Holleia beitelag). Dette er et tap på 13% kjøtt. 

 

Det er et potensiale i å øke produksjonen i Modum ved reduserte tap på beite, særlig 

utmarksbeite. Viktig her er forebyggende tiltak mot rovdyrtap, god dyrevelferd, samt en 

effektiv og godt organisert jakt på rovvilt. Siden rovvilt flytter seg over store avstander kan vi 

oppleve innvandring av dyr fra andre områder, herunder områder hvor det ikke er et stort nok 

uttak. Dette kan gi store utfordringer for næringa. 

 

6.3 Gris og fjørfe 

Det er et veldig lite produsentmiljø i kommunen for kraftfôrbaserte produksjoner. For tiden er 

det en krevende markedssituasjon på egg og svin. Det er et relativt stort investeringsbehov for 

å være med fremover. Behovet for investering og nyetablering må sees i sammenheng med 

den nasjonale markedsituasjonen som til enhver tid er gjeldende. Tradisjonelt vil det satses på 

full konsesjonsbesetning, men det er i dag svært få av besetningene i Modum som produserer 
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opp mot konsesjonsgrensen. 

 

En stor del av smågrisene som blir født i Modum selges i dag ut av kommunen for videre 

framfôring til slaktegris.  Dette er en verdiskaping som kunne vært tatt hånd om innen 

kommunen. Det er ingen produsenter av fjørfekjøtt i kommunen til tross for at det har vært 

stor økning i både etterspørsel og produksjon av dette de senere årene. 

 

Produksjonen kan betraktes som bærekraftig ut fra stor arealproduktivitet og dermed lavt 

dieselforbruk. Dessuten krever det store spredearealer og følgelig god fosforutnyttelse. Gris 

og fjørfe gir stor produksjon per arealenhet (én dekar med god kornjord kan gi ca. 200 kg egg, 

170 kg fjørfekjøtt eller 110 kg grisekjøtt). 

Et lite produsentmiljø gir lavt smittepress, liten konkurranse om ressurser (herunder 

spredeareal) og lokal fôrproduksjon. Samtidig vil det være utfordringer knyttet til lite fagmiljø 

og rekruttering, da det er mer utfordrende å starte opp med noe få andre driver med. 

 

Mål: 

 Bedre utnytting og oppgradering av ressurser som driftsbygninger, dyremateriale 

og fôrproduserende arealer. 

 Redusere tap av husdyr på beite. 

 Øke produksjonen av husdyrprodukter basert på lokale fôrressurser. 

 

 

 

7. Skogbruk 

 
Skogarealene utgjør en betydelig del av Modum og skogbruket er en viktig del av landbruket i 

kommunen. Det er et stort produktivt skogareal og en betydelig avvirkning sett i forhold til 

hele fylket. Stortingsmelding nr. 9 (2011–2012) om landbruks- og matpolitikken sier følgende 

om skog og skogbruk: 

”Regjeringen vil legge til rette for å styrke skogens bidrag til verdiskaping i hele landet og til 

å nå viktige energi-, klima- og miljømål. Hovedmålene i skogpolitikken bygger opp under 

dette gjennom satsing på økt bruk av trevirke til ulike former for trebruk og til energiformål, 

og en aktiv utnytting av skogen i nærings- og klimasammenheng. 

 

Dette forutsetter et lønnsomt og bærekraftig drevet skogbruk, bedret tilgjengelighet til 

skogressursene og konkurransedyktige verdikjeder. Skognæringen arbeider innenfor et 

uskjermet verdensmarked med svingende etterspørsel etter trevirke. For å møte 

eventuell økt etterspørsel etter råstoff fra skogen skal det legges til rette for økt 

bærekraftig avvirkning og uttak av skogbiomasse, og økt oppbygging av skog. 

 

Samtidig er skogen  viktig for en rekke miljøverdier som biologisk mangfold, naturtyper, 

karbonopptak og som utgangspunkt for friluftsliv og bedre folkehelse. Økt aktivitet skal 

kombineres med bedre kunnskap om miljøverdiene i skog og styrkede miljøhensyn i 

skogbruket i tråd med St. meld. nr. 39 (2008-2009) Klimautfordringene – landbruket en del av 

løsningen”. 
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Skogbruksnæringen har hatt en kraftig arbeidsproduktivitetsvekst i perioden fra 1970 og frem 

til i dag, med en utflating rundt 1990. Dette med bakgrunn i at skogbruket har gått fra å være 

en arbeidsintensiv til en kapitalintensiv næring. Den tradisjonelle skogsarbeideren er erstattet 

av maskiner.  

 

Industrisektoren som er avhengig av råstoff fra skogbruket finnes innen trelast-, trevare-, 

treforedlings- og møbelproduksjonene. I tillegg kommer bioenerginæringen. Buskerud og 

Modum har tradisjonelt stått sterkt innen treforedlingsindustri, men det har vært et dramatisk 

bortfall av denne type industri. Dette bortfallet av industri er krevende for resten av skog- og 

trelastnæringa da det er behov for avsetning av både massevirke og biprodukt fra sagbrukene.  

 

 
Bilde: Modum har et stort produktivt skogareal og årlig avvirkning på 80 000- 95 000 m

3
 

(foto: Pål Morten Skollerud). 

 

Å opprettholde og videreutvikle markedet for tre er avgjørende for å kunne opprettholde 

aktiviteten i skogbruket. Videre er det viktig å ha fokus på både foryngelse og skjøtsel av 

eksisterende skog for å oppnå best mulig effekt i forhold til klima, energi og verdiskaping.  

 

For å øke bruken av både tre og bioenergi er det viktig at de offentlige aktørene er bevisst sin 

rolle som planmyndighet, og de mulighetene som det ligger i å være en premissgiver for å øke 

bruken av trevirke, både som bygningsmateriale og energikilde. Modum som en stor 

skogbrukskommune har stort potensiale for biobrensel fra trevirke. Modum kommune har til 

nå kun i svært beskjeden grad tatt i bruk biobrensel som energibærer utover vedfyring i 

enkelte kommunale bolighus. Biobrensel anses som klimanøytralt og vil ved erstatning av 

andre energibærere bidra til reduserte klimagassutslipp. De viktigste fraksjoner fra skogen 

som kan benyttes til energiformål med dagens rammebetingelser er bartrevirke og 

lauvtrevirke fra sluttavvirkning og avfallsvirke fra hogstflater ved sluttavvirkning. 
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Flisfyring som alternativ energikilde ved Nordre Modum ungdomsskole og Vikersund skole 

har blitt gjort som et casestudie av bioenergirådgiver Kristoffer Svalastog (se vedlegg). Dette 

viste at det er fullt mulig å få til større verdiskaping i Modum med ressurser hentet fra skogen. 

Dette vil gi en positiv sysselsettingseffekt, uten negative virkninger av at kommunen blir 

subsidiert eller innbyggerne skjult skattlagt av den energipolitikken som blir ført nå. Med en 

total økonomi som kaster mer av seg, som skaper regionalt flere arbeidsplasser og større 

ringvirkninger. Det vil også gi en veldig god virkning på kommunens totale klimautslipp og 

bidra godt til å forbedre de miljømessige aspektene ved kommunens forvaltning og 

ressursbruk slik det er i dag. 

 

Det er i dag én større kommersiell produsent av biobrensel i Modum. Denne produserer 

mellom 4000 og 5000 tonn fyringsbriketter årlig, tilsvarer 18-22 GWh. Til dette vil det kunne 

gå med 10 000 m
3
 tømmer. Dette tilsvarer eksempelvis oppvarmingen til 1500-2000 

eneboliger. Disse fyringsbrikettene blir i dag solgt ut av kommunen. 

 

Modum har et godt utbygd skogsveinett med rundt 275 km bilveier. De fleste hovedveiene 

holder en høy standard, mens kvaliteten på sideveiene er svært ujevn. Det har i de senere 

årene blitt rustet opp mange veier, men fortsatt er det mange som trenger en standardheving. 

 

Mål: 

 Øke skogproduksjonen og kvaliteten per arealenhet. 

 Øke bruken av tre i bygg og skogbasert bioenergi til oppvarming generelt og i 

offentlige bygg spesielt. 

 Bedre infrastruktur slik at transportkostnadene til skogbruket og skogindustrien 

reduseres. 

 

 

 

8. Næringsutvikling og tilleggsnæringer 
 

Landbruket i Modum har rundt 250 årsverk, hvorav 17 årsverk kommer fra gårdsbaserte 

tilleggsnæringer. Bygde- og næringsutvikling er en viktig del av verdiskapingen i landbruket 

og det er en nasjonal målsetting at dette skal stimulere til småskalapreget næringsutvikling, 

økt rekruttering og lokalsamfunnsutvikling.  

 

8.1 Næringsutvikling 

Bygde- og næringsutvikling er viktig for at man skal få levende bygde- og lokalsamfunn med 

et bredt spekter av tilbud, som gjør det attraktivt å bo og leve på bygdene. 

Stortingsmelding nr. 9 (2011–2012) om landbruks- og matpolitikken sier blant annet dette om 

utvikling innen matområdet:  

”Skal Norge videreutvikle seg som matnasjon, er det helt nødvendig at kvalitativt gode, 

lønnsomme og innovative produsenter finnes. Dette gjelder både store volumprodusenter og 

små og mellomstore produsenter av mat med lokal identitet… Mat og matkultur bidrar til 

positiv omdømmebygging for norske lokalsamfunn og av Norge som matnasjon, særlig der 

mat og matopplevelser er en del av et større reise- og opplevelsesprodukt… Norsk matkultur 

er derfor et viktig strategisk element for å stimulere til næringsutvikling innen mat og reiseliv. 

Mat- og kulturinteresserte forbrukere etterspør også stadig oftere matretter og produkter med 

særegen opprinnelse og/eller historie knyttet til seg. Dette er med på å skape stolthet rundt 

den gode maten og måltidsopplevelsen som utvikles med utgangspunkt i norske råvarer”. 
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Med tanke på næringsutvikling innen landbruket i Modum er det viktig at vi har fokus på alle 

produsentene, fra småskalaprodusenter og nisjeproduksjon til de store volumprodusenter. Det 

er gode muligheter til å få til dette og dermed kunne øke verdiskapingen, både på den enkelte 

landbrukseiendom og totalt for kommunen. 

 

8.2 Tilleggsnæringer 

Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) definerer gårdsbaserte 

tilleggsnæringer: ”Næringsvirksomhet utenom tradisjonelt jord- og skogbruk, med basis i 

ressursene på bruket. Det gjelder innsats av areal, bygninger, maskiner etc., men inkluderer 

ikke personressurser eller kompetanse”. Pelsdyr, birøkt og utleie av jord til jordbruksformål 

er i denne definisjonen ikke regnet som tilleggsnæring, men definert som jordbruk. 

 

Gårdsbaserte tilleggsnæringer er en viktig del av landbruket i Modum, i likhet med resten av 

Buskerud. Eksempler på hva som kan være gårdsbaserte tilleggsnæringer er leiekjøring, 

videreforedling, turisme, ved, juletre/pyntegrønt, utmark, utleie, fornybar energi og 

tjenesteyting (Inn på tunet, omsorg etc.).  

 

De forskjellige tilleggsnæringene har noe forskjellig utbredelse i de forskjellige delene av 

fylket. Mens leiekjøring og utleie av jakt/fiske er ganske utbredt i hele fylket, er turisme, 

tomtefeste og produksjon av trevirke særlig utbredt i øvre del av Buskerud. Utleie av 

jordbruksareal, driftsbygninger og våningshus er derimot mest vanlig i de nedre delene av 

fylket (herunder Modum). 

 

 

 

 
 

Kart: Andel av gårdsbrukene som har tilleggsnæring, 2010 (NILF 2013). 

Sammenliknet med hele fylket er ikke andelen av gårdsbrukene i Modum med tilleggsnæring 

så høy (se kart). Det er likevel viktig å være klar over at en høy prosentvis andel av 
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tilleggsnæringer i en kommune med få jordbruksforetak, kan bety mindre samlet for 

kommunen enn en lav frekvens i en kommune med mange jordbruksforetak. Ut fra dette 

bidrar de gårdsbaserte tilleggsnæringene betydelig i forhold til verdiskapingen i Modum. 

 

Mål: 

 Øke antall produsenter, produksjon, omsetning og verdiskaping av lokale 

produkter. 

 Økt innkjøp og bruk av lokale produkter og tjenester i offentlige og private 

virksomheter. 

 Øke verdiskapningen basert på kultur-, natur- og aktivitetsbaserte opplevelser. 

 

 

 

9. Kommunal forvaltning 
 

Kommunen er en viktig aktør på landbruksområdet. Dette kommer klart til uttrykk i 

stortingsmelding 9 (2011–2012) om landbruks- og matpolitikken:  

”Samlet sett har kommunen ansvaret for gjennomføring av viktige deler av den nasjonale 

landbruks- og matpolitikken, og at kommunen er en landbrukspolitisk aktør innen forvaltning 

og samfunns- og næringsutvikling på landbruks- og matområdet. I den sammenheng må 

landbruk være en integrert del av øvrig nærings- og samfunnsutviklingsarbeid i kommunen. 

Landbruks- og matdepartementet har over flere år hatt en egen samarbeidsavtale med KS for 

å styrke kommunene som landbrukspolitiske aktører på landbruks- og matområdet”. 

 

Ansvaret for de lokale landbrukskontorene ble overført fra staten til kommunene i 1994. Å 

koble landbruksforvaltningen med den øvrige kommunale organisasjonen skulle bidra til 

beslutninger som var bedre tilpasset lokale forhold. Reformen hadde også som mål å sette 

landbruket, i større grad enn tidligere, på den kommunale dagsorden, og å se landbruket i 

sammenheng med andre samfunnsoppgaver. Regjeringen har holdt fast på betydningen av at 

landbruksforvaltningen er noe mer enn en sektoretat i kommunen.  

 

I stortingsmelding 12 (2011–2012) ”Stat og kommune – styring og samspell” står det: 

”Gjennom nærleik til innbyggjarar og næringsliv, har kommunane lokalkunnskap som gjev 

gode føresetnader for å vere ein viktig aktør i lokalt nærings- og samfunnsutviklingsarbeid. 

Landbruk og landbruksbaserte verksemder må inngå som ein integrert del av kommunane sitt 

arbeid innan nærings- og samfunnsutvikling”. 

 

Kommunen med et aktivt landbrukskontor vil ha en meget sentral rolle for å realisere målet 

om en økning av matproduksjonen. Landbruket er en politisk styrt næring, noe som betyr at 

kommunen har et særskilt ansvar. Kommunen har en unik mulighet til å bidra ved at den 

gjennom landbrukskontoret kan være et aktivt «nav» for alle aktører i nettverket rundt 

produsentene. 

 

I Modum er landbruksforvaltningen («landbrukskontoret») organisert som en del av teknisk 

etat. Landbrukskontoret er samlet i en forvaltningsavdeling i teknisk etat sammen med 

arealplanlegging, byggesak og oppmåling kalt ”Areal, Landbruk og Miljø”, med en felles 

avdelingsleder. Det er administrativt og faglig samarbeid mellom landbruk og 

arealplanlegging, bygge- og delingssaker, oppmåling, miljø og kartsystemer (GIS).  
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Hovedoppgaver for landbruksforvaltningen i kommunen er forvaltningsoppgaver, 

utviklingsoppgaver og andre tilgrensende/pålagte arbeidsoppgaver som for eksempel 

miljøspørsmål, motorferdsel i utmark, friluftsliv og forurensningssaker. 

 

Kommunen skal drive med veiledning/rådgiving i landbruksrelatert næringsutvikling. De 

ansatte skal ikke drive praktisk driftsplanlegging, men ha kompetanse til å henvise til andre 

næringsaktører og kunne vurdere driftsplanene. Landbrukskontoret har i dag en ressurs på tre 

årsverk fordelt på fire personer: 100 % stilling som fagansvarlig jordbruk, 100 % stilling som 

fagansvarlig skogbruk, 50 % stilling som fagkonsulent jordbruk  og 50 % stilling som 

sekretær. 

 

Mål: 

 

 Kommunen skal gjennom alle tilgjengelige kanaler sørge for at landbrukets 

verdier og utviklingsmuligheter ivaretas i en aktiv næringspolitikk. 

 Landbruket skal med mål om utvikling og vern av ressursgrunnlaget for 

matproduksjon, tydelig integreres i kommunalt planverk. 

 Landbrukskontoret skal aktivt kommunisere med produsentene og aktivt bidra 

til kompetansehevende tiltak. 

 

 

 

10. Fagmiljø, kompetanse, driftsledelse og rekruttering 

 
For å utvikle landbruket og nå målene for utviklingsplanen er det avgjørende med god 

rekruttering, et høyt kunnskapsnivå og videreutvikling av kunnskapssystemene. Gode 

kunnskapssystemer er nødvendige for å fremme konkurranseevne i alle landbrukets 

verdikjeder og for å sikre en framtidsrettet næring der bærekraftig produksjon og alternativ 

utnyttelse av biologisk materiale står sentralt. 

 

Utviklingen i landbruksnæringene og tilhørende industri påvirkes av rammevilkår som blant 

annet fastlegges i politikk og forvaltning. Resultatet er imidlertid summen av mange 

enkeltaktørers og virksomheters prioriteringer og handlinger. Personlige ressurser, familie, 

nærmiljø, arbeidsmarked og konkurranseforhold er eksempler på slike viktige faktorer. 

 

Gårdbrukerens egen kompetanse eller mulighet for å innhente råd er nøkkelen til å kunne 

optimalisere dyrkingstekniske tiltak. Evnen til å avdekke hvilke forbedringer som er 

hensiktsmessig, og kunnskap knyttet til å sette inn de riktige tiltak til rett tid er sentralt. 

 

En stor andel av jordbruksarealet drives av gårdbrukere som ikke har jordbruk som viktigste 

næring. Dette har betydning for kompetansen, prioriteringer og tidsbruk. Et dyrkingsteknisk 

tiltak som gir en avlingsøkning kan derfor bli utelatt på grunn av manglende kompetanse eller 

nedprioritert i forhold til annet arbeid eller fritid. Dette er en utfordring for å kunne øke 

matproduksjonen. 

 

For at det skal kunne settes inn effektive tiltak som bidrar til økt produksjon, så trengs et 

tydeligere avlingsfokus i forvaltning, forskning og rådgivning. Det må utarbeides 

hensiktsmessige strategier for formidling av målrettet kunnskap. Potensialet for forbedringer 

er størst hos de som driver minst optimalt, samtidig som de dyktigste må få kunnskap for å 

utnytte sine marginer. Det er derfor viktig at det fokuseres på målrettet kunnskapsformidling 
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og kompetansehevende tiltak til hele næringen. Samtidig er det viktig at næringen benytter 

seg av slike tilbud. Her er det et potensiale for forbedring, både fra tilbydere og etterspørrere 

av kunnskap og kompetanse. 

 

 

 
Bilde: Det er viktig å sikre rekrutteringen til landbruket (foto: Maren Wiger). 

For å bedre rekrutteringen er det nødvendig å få fram landbrukets mange kvaliteter og tilbud. 

Bondeyrket er krevende, men det gir også fleksibilitet og selvstendighet i hverdagen som 

mange verdsetter høyt. Bondeyrket er et kunnskapskrevende yrke som gir muligheter for å 

bruke egne evner og utdanning. Det å drive gårdsbruk representerer også nærhet til natur og at 

man får ta del i de mange kvalitetene som ligger i bygde-Norge. Disse kvalitetene må 

synliggjøres bedre enn i dag for å styrke rekrutteringen til landbruksnæringene. 

 

10.1 Buskerud hovedgård («landbruksskolen») 

I Modum ligger Buskerud hovedgård som har en lang historie, hvorav blant annet 

landbruksutdanning de siste 100 år. I dag er skolen en del av Rosthaug videregående skole og 

avdeling Buskerud har 180 elevplasser. Det tilbys utdanninger innen: Naturbruk (herunder 

landbruk, hest og hovslager, anleggsgartner- og idrettsanlegg), restaurant og matfag, byggfag 

og arbeidsmaskiner. 

Det har vært økt satsing på Buskerud i den senere tid med ny stall og ridehall, samt hall for 

anleggsgartner. Internatet er også nettopp rehabilitert. Det planlegges en 

utbygging/restaurering av undervisning- og kantinebygget. Det planlegges også et 

verkstedbygg og hall for utstyr. I masterplanen er skissert et fjøs for storfe/melkeku. 
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Skolen er i dag blitt med som modellbruk for å se på mulighetene for et kretsløpsjordbruk og 

matvaresystem basert på lokal og regional produksjon og verdiskaping. 

 

 
Bilde: På Buskerud hovedgård har det vært landbruksskole siden 1912 (foto: Eirik Kolsrud). 

 

Utviklingen på Buskerud fremover bør sees på som interessant for landbruket i kommunen og 

regionen for øvrig. Mulighetene på Buskerud er mange og kan være viktig for å gjennomføre 

flere av målene og tiltakene i utviklingsplanen. 

 

Mål: 

 Styrke kompetansenivået og fagmiljøet. 

 Samordne og styrke samarbeidet mellom næringens ulike aktører. 

 Sikre rekruttering til landbruket. 
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11. Mål, tiltak og ansvar for utvikling av landbruket i Modum 
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12. Plan for gjennomføring 
 

Utviklingsplanen inneholder mål, tiltak og en fordeling av ansvar på mange aktører, jf. tabell. 

Aktørene har ulike roller, oppgaver og ansvar i forhold til landbruket. I mange tilfeller vil det 

være avgjørende at de ulike aktørene samarbeider og samordner sin innsats for å kunne følge 

opp de ulike mål og tiltak. Dette er alle aktører sitt ansvar.  

 

Utviklingsplanen foreslår at det etableres et kontaktutvalg (”Modum landbruksråd”) som skal 

bidra til oppfølging av målene og tiltakene i planen. Kontaktutvalgets sammensetning kan ta 

utgangspunkt i hvordan styringsgruppa for prosjektet er sammensatt. Noen av oppgavene for 

et slikt utvalg bør være: 

 

 Oppfølging av Utviklingsplan for landbruket i Modum. 

 Gjensidig informasjon, samt kommunisere landbrukets betydning og 

verdiskaping utad. 

 Bidra til bedre agronomi. 

 Bidra til kompetanseheving for produsentene. 
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VEDLEGG 
 

Innspill og bidrag til arbeidet med utviklingsplanen for landbruket i 

Modum. 
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Vedlegg 1: Innspill fra faggruppene  
(dette er innspill fra faggruppene og i liten grad redigert) 

 

Planteproduksjon 

Mål 

 Styrke fagmiljøet og kunnskapsnivået ved å utvikle nettverk, og å skape felles 

møteplasser. 

 Produsere kvalitetsprodukter som oppfyller mottakerens krav. 
 Øke verdiskapingen ved økt lokal omsetning. 
 Opprettholde arealet av dyrka jord, og øke kornarealet 
 Øke avlingene på korn, og øke matkornandelen. 
 Grovfôrproduksjon som står i samsvar med husdyrproduksjonen. 

 Øke produksjonen av frukt, bær, potet, grønnsaker og prydvekster. 

 

Strategier og tiltak 

Styrke fagmiljøet og kunnskapsnivået ved å utvikle nettverk, og å skape felles 

møteplasser: 

Faggruppa vil først og fremst legge vekt på betydningen av et sterkt og godt fagmiljø i 

Modum. Vi mener at det må gjøres en innsats for å styrke fagmiljøet og kunnskapsnivået ved 

å utvikle nettverk, og å skape felles møteplasser.  

 Samlokalisering av landbruksvirksomheter på Buskerud gård. Dette for å styrke 

fagmiljøet og skape en sosial møteplass for bønder og andre tilknyttet 

landbruksnæringa. På Buskerud ønsker vi en aktiv landbruksskole, landbrukskontorer 

fra Modum og omliggende kommuner (Sigdal, Krødsherad og eventuelt Øvre og 

Nedre Eiker), Norsk Landbruksrådgivning, Viken Skog, Tine, Norsvin og eventuelt 

regnskapskontorer.  

 Det må gjøres tydelig for modumbonden at Norsk Landbruksrådgivning er en solid 

kilde til dyrkingskunnskap. Målet må være å øke tilslutningen til forsøksringen i form 

av medlemskap og deltakelse på kurs, produksjonsgrupper og markvandringer. 

Faglaga kan oppfordre til medlemskap i brosjyren som forsøksringen sender ut hver 

vår. Uavhengig av medlemskap kan alle tilbys en gratis markvandring tilpasset sin 

produksjon. 

 En gang i året (før vekstsesongen) arrangeres et fagmøte hvor en inviterer alle som 

søker produksjonstilskudd, samt institusjoner som er viktige for landbruket. For 

eksempel Felleskjøpet, Norsk Landbruksrådgivning, rådgivningen på husdyrsida med 

flere. Her kan bønder og skogeiere få oppdatering om ulike forhold som er viktige for 

drifta. 

 Nettsida til landbrukskontoret bør oppdateres regelmessig. 

 Støtte opp om Felleskjøpets FK-lunsj. Komme med forslag til tema. 

 Planteverndag på Felleskjøpet. 

 Påvirke ledelsen på Felleskjøpets avdeling i Modum samt deres overordnede. Målet er 

at det blir investert i kornmottaket slik at det ikke legges ned de nærmeste årene. Det 

er ønskelig med større fleksibilitet når en skal levere korn. I butikken må det være 

kvalifisert fagpersonale, og kunnskap om landbruk må prioriteres foran hobby- og 
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hageartikler. Faglaga bør sammen be om et møte med ny daglig leder i FK avd. 

Modum for å legge fram næringas forventninger til Felleskjøpet. 

 Støtte opp om lokalt kornmottak ved å bruke det. 

 

Produsere kvalitetsprodukter som oppfyller mottakerens krav: 

Øke fagkunnskapen og kompetansen til hver enkelt bonde. Dette vil være avgjørende for å nå 

stortingets mål om økt produksjon og verdiskapning i landbruket. Her kan mye gjøres lokalt, 

og det er viktig at alle aktører bidrar i positiv retning. Som ett av mange tiltak kan det nevnes 

at flere deltids- og heltidsbrukere bør bli medlem og benytte seg av lokal landbruksrådgiving, 

der Modumbonden er svakt representert i dag. 

 Øke fokus på miljøplan, gjødslingsplanlegging, sprøyteplanlegging. Oppmuntre til 

delgjødsling i korn for mindre næringstap, bedre matkvalitet og bedre økonomi. 

 Gjøre regelverk og offentlige krav enklere. Landbruksavdelingen bør kunne utarbeide 

enkle sjekklister som omfatter for eksempel kravene i miljøplanen. Kommunen holdt 

nylig et oppdateringskurs for miljøplan (11 år siden sist). Men man burde i tillegg lagt 

ut en enkel sjekkliste på kommunens nettsider, slik at det ikke er tvil for hva som 

kreves fra den enkelte produsent. Slik det er i dag må hver produsent lete seg frem og 

mange vet nok ikke helt hva som er tilstrekkelig.  

 Kontroll av vilkår for produksjonstilskudd må opprettholdes, og små bruk må 

kontrolleres like hyppig som store bruk.  

 Synliggjøre hva samfunnet får tilbake fra landbruket: Kvalitetsmat, kulturlandskap og 

betydelige skatteinntekter. 

 

Øke verdiskapingen og økt lokal omsetning: 

Større andel av matproduksjonen i Modum omsettes lokalt.  

 Kommunen og store private institusjoner bør etterspørre og tilbys lokalprodusert mat. 

Mulige tilbydere organiseres i størst mulig grad gjennom Eventyrsmak som har et 

etablert kontaktnett.   

 Opprette et utsalgssted i Åmot (Strandgata eller Engerkrysset) hvor lokalprodusenter 

kan selge sine varer. Plasseringa må være slik at en fanger opp veifarende samt er et 

tilbud til lokalbefolkningen. Utsalgsstedet kan finansieres ved at produsenter som vil 

være med betaler inn andeler. 

 

Opprettholde arealet av dyrka jord, og øke kornarealet: 

Forhindre nedbygging av dyrka og dyrkbar mark. Ansvarliggjøring og oppfølging av 

grunneiere og drivere av landbruksjord slik at jord ikke går ut av produksjon eller 

forringes på andre måter.  

 

 Jordvern må tydeliggjøres sterkere i kommunens arealplan. Jordvernet må omfatte 

både dyrka og dyrkbar jord. 

 Jordsmonnskart viser at 73% av den dyrka jorda i Modum er meget god. Så godt som 

resten er klassifisert som god. Kart over dyrkbar mark viser at store sammenhengende 

arealer i Modum har potensial for oppdyrking. Disse svært detaljerte kartene bør 

henges opp på teknisk avdeling samt i kommunestyresalen og brukes aktivt ved 

behandling av arealsaker.  

 Prioritere støtte til utmarksgjerder og inngjerding av ikke fulldyrka innmark. Dette kan 

frigjøre fulldyrka jord til produksjon av vinterfôr og korn.  
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 Ved et samlokalisert landbrukskontor bør en stilling frigjøres til veiledning av eiere og 

de som driver jordbrukseiendommer. Over tid bør en for hver eiendom ha en 

gjennomgang med eier og evt. den som forpakter. Viktige momenter kan være: 

o Å sørge for at jordbruksarealet er i bruk og ikke gror igjen. 

o Sikre leiekontrakter av minst ti års varighet. 

o Veilede om tiltak for å få jorda i bedre hevd, f.eks. grøfting, hydrotekniske tiltak, 

kantrydding, tilførsel av jordforbedrende materialer. 

o Se på mulige områder som kan nydyrkes (jamfør jordsmonnkart). 

o Bedre arrondering ved å samordne leieforhold.  

o Fjerning av reiner mellom naboeiendommer. Grensemerker kan koordinatfestes og 

trenger ikke være synlige i terrenget. 

o Oppmuntre til vekstskiftesamarbeid med naboer der det kan være mulig. 

 

Øke avlingene på korn og økning av matkornandelen: 

Økning av areal, avling og kvalitet innen kornproduksjonen. 

 Større tilslutning til Norsk Landbruksrådgiving Østafjells («forsøksringen») og 

rådgivningstilbudet deres (jf. tidligere tiltak).  

Spre kunnskap om hvordan en oppnår matkvalitet på kornet. Valg av art/sort, 

delgjødsling, høstetidspunkt og treskerinnstilling, nedtørking. 

 Se på mulighetene for økt maskinsamarbeid mellom gårdbrukere i Modum kommune. 

Nye innvesteringer i maskiner og redskap kunne vært mulig med en god utnyttelse i 

for eksempel ett maskinlag/produksjonslag. Dette kunne ha gitt den enkelte bonde en 

bedre økonomi, samtidig som man kan fornye seg. Ulempen er selvsagt samarbeidet, 

men andre steder i Norge finnes det slike lag som har klart det i generasjoner. Dette vil 

kunne passe for mindre brukere som geografisk ligger nært hverandre. 

 Det må jobbes for å åpne strekningen Katfoss til avkjøring på Furumo på RV 35 for 

traktorkjøring. Skiltingen og forbudet som gjelder fra Åmot til Vikersund nord 

stammer fra da veien hadde fartsgrense 90km/t og var ”motorvei”. En åpning for 

traktor på den lille strekningen fra Katfoss vil bety mye for næringen da det i dag må 

kjøres en stor omvei. Forbudet rammer bønder fra Spone- Simostranda og spesielt 

kornprodusentene. I dag taper Modum kommune og lokalt Felleskjøp på grunn av at 

bøndene kjører korn til Sigdal. Slik var det ikke tidligere. Dette har blitt forsterket av 

at ”nybrua i Geithus” ikke er godkjent for dagens transport. Omveien er derfor nå 

større enn den var for noen år siden. Modum kommune taper inntekter ved at de 

samme bøndene også handler andre driftsmidler i Sigdal, fordi de også leverer korn 

dit. Kundemassen har med andre ord flyttet på mye av handelen, jfr. uttalelse fra FK. 

En åpning for traktorkjøring på strekningen vil ikke hindre dagens trafikk. Det er fordi 

strekningen har to felt nordover og lang avkjøringslomme sydover. En traktor vil kun 

bruke meget kort tid. 1-2 minutt på den aktuelle strekningen. Tiltaket vil ha dirkete 

resultat på bunnlinjen hos modumbonden. Ansvar kommunen og lokalt bondelag.  

 Ett annet alternativ kan være at det på kommunens nettsider finnes en enkel database 

der bønder kan melde inn om de har ledig kapasitet. Ikke alle kjenner hverandre i 

bygda og man kunne da ha benyttet en lokal tilbyder på for eksempel leiepressing i 

stedet for å benytte seg av tilbydere fra andre kommuner. 

 

Grovfôrproduksjon som står i samsvar med husdyrproduksjonen: 

Grovfôrproduksjonen skal tilpasses til markedssituasjonen og fôrbehovet ved den enkelte 

gård.  
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 Se på mulighetene for effektivisering og samarbeid mellom planteprodusentene. For 

eksempel ved vekstskifte og bytte av nabojord som korn- gras for en periode.  

 Grovfor arealet kunne enkelte steder ha vært driftet bedre. Ved for eksempel at man 

fornyer gammel eng oftere. Og at man gjødsler mer aktivt for å høyne produksjonen.  

 Viktig med oppdaterte og gode jordprøver også i grovfôrproduksjonen/beiter.  

 

Øke produksjonen av frukt, bær, potet, grønnsaker og prydvekster: 

Sterkere fokus på å øke produksjoner som det for tiden dyrkes lite av, slik som frukt, bær, 

potet, grønnsaker og prydvekster.  

 Arrangere et inspirasjonsmøte for grønnsaks- og fruktproduksjon. Alle søkere av 

produksjonstilskudd inviteres. 

 Kommunen bør legge til rette for bruk av kommunalt vann til vanningsanlegg.  

 Stimulere til bygging av flisfyringsanlegg som også kan benyttes i 

veksthusproduksjoner. 

 

Husdyrproduksjon 

 

Mål 

 Bedre kommunikasjon mellom faglag, kommunal forvaltning og rådgiving. 

 Styrke fagmiljøet: Kompetanse – nettverk – landbruksmiljø – motivasjon. 

 Bedre ressursutnytting 

 

Bedre kommunikasjon mellom faglag, kommunal forvaltning og rådgiving: 
Ha et organ for samsnakking og koordinering av landbruket i Modum. Representanter fra 

kommune, bønder/faglag, samvirke og eventuelt andre som kunne ha noe å tilføre. 

 

 Etablere Modum Landbruksråd med formål: 

 Kontaktpunkt for andre aktører 

 Organisere felles møter, turer, aktiviteter 

 Koordinere samhandling med skole/ undervisning (skogdag for barneskolen, landbruksdag, 

utplassering (jobbskygging, arbeidsuke, mm.) og lærlinger. 

 Drift av hjemmeside / face book retta både mot næringa på den ene siden og «opinionen» på den 

andre. 

 Administrere og drive fadderordning 

 Alle bønder i kommunen blir holdt løpende orientert og kan komme med innspill til rådet. 
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Styrke fagmiljøet: Kompetanse – nettverk – landbruksmiljø – motivasjon: 

 Få ungdommen interessert: Familiesammenkomster, bedre samarbeid med BU og 4H, 

muligheter med «sosiale medier»? Arbeide for muligheter til lovlig traktorkjøring før 15 år. 

Ansvar og oppfølging: Faglag, samvirke og generelt samarbeid mellom aktørene (vise at man 

tar ungdommen på alvor). 

 Samlokalisering av så mye «landbruk som mulig» på landbruksskolen. 

 Hvilken rolle skal kommunens landbruksavdeling ha? 

 Bedre argumentasjonen for hvorfor vi skal produsere dyr mat i Norge når den kan kjøpes mye 

billigere andre steder.  Er det lurt å satse livsløpet sitt på landbruk i Norge? 

 Større møter/ landbrukshelg (parallelle fagsesjoner med ulike tema). Felles sosialt, noe spesielt 

tilrettelagt for ungdom.    

Ansvar og oppfølging: Samarbeid mellom flere aktører.  

 «Landbruk angår alle» - dette må søkes innarbeidet som grunnleggende prinsipp i 

kommunikasjonen med andre samfunnsaktører for å få aksept, forståelse og interesse fra andre 

for landbruk generelt og spesielt for det lokale. 

 Kommunal forvaltning må forbedre servicetilbudet, øke forståelsen for næringa og 

fokusere på muligheter, eks: byggesaksbehandling. 

 

Utnytte ressurser best mulig:        

Sørge for en best mulig ressursutnyttelse innad i kommunen, både menneskelige og naturgitte 

ressurser. Utmarksbeite er en ressurs som bør benyttes, og beitelagene må gis større spillerom 

til å holde rovdyrproblematikken i sjakk. 

 SMIL-midler til restaurering av gamle kulturbeiter må prioriteres til matproduksjon og 

produksjonsdyr. Det bør jobbes for større innmarksbeitemuligheter på tvers av 

eiendomsgrenser. 

 Grunneiere må overholde gjerdeplikt både mot naboeiendommer og utmark. 

 Veiledningstjenestene, og rådgivning må styrkes.  

 Kommunal forvaltning må informere nyetablerte bønder om tilskuddsordninger, 

miljøplan, rettigheter og plikter. 

 Hva kan landbruksrådet bidra med i denne sammenhengen – kartlegging, ideer, 

koordinering, motivasjon, kompetanse? 

   

Muligheter til å videreføre/ utvide/ nystarte produksjonen ved generasjonsskifte: 

 Motivasjon av egne arvinger, familie. 

 Modeller for generasjonsskifter. 
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 Salg 

 Utleiemodeller for jord, bygninger og andre produksjonsfasiliteter 

Potensiale for bedre utnyttelse: 

 Mye unytta utmarksbeite. 

 Øke kvaliteten på arealene, rasjonelle skifter, minst mulig uproduktive vendeteiger. 

 Bedre «struktur» på leiejorda, unngå å kjøre forbi hverandre. 

 Bedre agronomi, jordpakking, drenering. 

 Overgang til mer verdifulle og produktive kulturer  

 Dyrkingsmuligheter 

 

Melk og storfe 

Slaktetilførsler fra Modum til Nortura er på 787 storfe i 2013, drøye 175 tonn storfekjøtt i 

samlede tilførsler. Fatland og Furuseth har og betydelige markedsandeler. Det bør være mulig 

å øke produksjonen  ved større optimalisering på det enkelte bruk. Det forutsettes at 

økonomien og politiske rammevilkår utvikler seg positivt. 

Lokalt kan bønder som planlegger avvikling, tenke avvikling i samarbeid med 

landbrukskontoret og bønder som vil starte en produksjon eller utvide. Jordbruksarealene bør 

driftes i arronderingsmessige gode løsninger, slik at enhetene som avvikles leies ut 

fortrinnsvis til nabobruk i drift. Besetninger som avvikles bør gå i dialog med lokale 

yrkesbrødre, slik at det er mulighet for å beholde det beste dyrematerialet i bygda. Jo bedre 

besetningsgrunnlag, jo bedre resultater. Melkekvotene bør beholdes i bygda, og det burde 

ligge til rette for at melkeprodusenter med ledig kapasitet får mulighet til å kjøpe de lokale 

salgsliterne. Det er mulig å bygge om fra melk til ammeku, og motsatt. 

Nortura, Furuseth og Fatland er sterkt representert i distriktet. Flere besetninger med melk 

selger oksekalvene ved 3 måned alder, samtidig selger mange ammekuprodusenter de avvente 

kalvene ved innsett om høsten.  Det bør legges en strategi på å beholde fødte kalver i Modum, 

slakteriene bør ha større mulighet til å «flåtestyre» besetningene slik at salgsdyr skifter eier 

innen kommunen. Bedre oversikt i de enkelte fjøs vil kunne strømlinjeforme og optimalisere 

dyreflyten fra «oksen slippes til avkommet slaktes» Faste kjøpere gir lavere smittepress og 

bedre kontroll på dyrehelse. Kjønnsseparert sæd gir mulighet for å rekruttere hundyr etter de 

beste kuene i både melk og kjøttfebesetninger. De dårligste kuene kan således insemineres 

med kjøttfe for å øke kjøttproduksjonen. Krysningskviger fra bruksdyrkrysning bør inn i 

ammekubesetningene som mordyr. Det selges mye grovfor ut av bygda, disse ressursene 

kunne vært bedre utnytta lokalt. 

Hvis ammekubesetningene eksempelvis har kalving hele året og har et kalvingsintervall på 11 

mnd., vil hver 9.årsku utgjøre en kalv ekstra. Fjøset vil kunne utnyttes bedre, men en må 

nødvendigvis bruke mer innmark til beite. Mulighetene er mange, ved nytenkning og økt 

kunnskap bør målet om økt matproduksjon være innen rekkevidde.  
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Kraftfôrbaserte produksjoner – gris og fjørfe 

 

Tiltak: 

 Fokusere på antatte muligheter på lengre sikt (opp mot 40 år), bærekraft,  

 ressurstilgang. 

 Fokusere på muligheter for «myke oppstarter», småskaladrift med lokal 

omsetning. 

 Fem års prosjekt der en følger opp eventuelle bønder som er i tenkeboksen med 

faglig  opplegg, befaringer etc. 

 

5 årig prosjekt– muligheter med gris og fjørfe 

Bakgrunn: 

 Kraftforkrevende produksjoner i Modum er i ferd med å forsvinne 

 Stort produksjonsoverskudd av korn i bygda. 

 Overskudd av spredeareal gir gode muligheter for optimal bruk av gjødsla. 

 Relativt lite forbruk av drivstoff pr produsert enhet gir muligheter for 

bærekraftig  produksjon. 

 Disse produksjonene gir mye kjøtt og egg pr arealenhet, dvs. effektive 

matprodusenter. 

 

Praktisk opplegg og administrasjon: 

 Modum landbruksråd. 

Forslag til innhold: 

 Betydningen av langsiktig tenkning – både yrkesvalg og investering i 

driftsbygning må skje i et  40 – 50 års perspektiv. 

 Møte/ samling der inviterte foredragsholdere formidler sine forestillinger, ideer 

om de lengste  utviklingslinjene for landbruket. 

 Muligheter for å starte i det små og gå skrittvis fram. 

 Tur, møte eller annet opplegg med produsenter som har gjort dette. 

 Andre som kan ha noe interessant å tilføre om dette 

 Store investeringer 
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 Møte/ befaring til noen som har gjort dette.  Hva tenkte de?  Hva tenker de nå?  

 Hvordan gikk det? 

 Fagpersoner som kan si noe om slike strategier, nødvendige forutsetninger for 

å lykkes. 

 Bærekraftig landbruk (klimaproblematikk, «peak oil») som en mulig 

utviklingstrend. 

 Få tak i noen som kan gi kvalifiserte synspunkter på dette, gjerne fra helt 

forskjellige  vinklinger. 

 Hva mener politikerne? 

 Utviklingstrender i Norges/ verdens matproduksjon og behov på lengre sikt – 

en plass for oss i  arktiske områder  med verdens høyeste kostnadsnivå? 

Svin og fjørfeproduksjon burde ha framtida for seg i bygda når markedssituasjonen bedres. 

 

Skogbruk 

Mål: 

 Aktiviteten i primærskogbruket: Opprettholde og øke aktiviteten, verdiskapingen og 

sysselsettingen i skogbruket ved økt fokus på bærekraftig forvaltning av skogen: 

o Avvirkningen skal ligge på ca. 90 000 m3 

o Tynningsaktivitet skal ligge på ca. 15 000 m3 

o Ungskogpleiearealet skal ligge på ca. 3 000 daa 

o Plantetallet skal ligge på ca. 180 000 planter 

o Markberedningsarealet bør ligge på ca. 200 daa 

 Økonomiske ordninger: Skogeiere og regnskapsførere  skal være godt informert om de 

muligheter som ligger i de økonomiske ordningene i skogbruket. 

 Infrastruktur: Transportkostnadene til skogbruket og skogindustrien skal reduseres. 

 Skogbruksplanlegging: Øke bruken av skogbruksplan med miljøregistreringer for å få et 

mer rasjonelt og effektivt skogbruk med lågere avvirkningskostnader. 

 Trebruk og skogindustri: Øke bruken av tre i offentlige bygg og øke bruken av 

skogbasert bioenergi til oppvarming generelt og i offentlige bygg spesielt. Alternativt: 

Øke bruken av tre i bygg og øke bruken av skogbasert bioenergi til oppvarming i 

Modum. 

 Politisk forankring: Økt politisk forståelse for skogbrukets betydning i kommunen og 

skogbrukets muligheter til verdiskapning til beste for Modum kommune. Alternativt: Økt 

politisk forståelse for skogbrukets betydning i Modum og økt og politisk forankring for 

skogbrukets strategier. 

 Skogproduksjon: Øke produksjonen per arealenhet ved bedre skogskjøtsel og bruk av 

foredlet plantemateriale. 

 Øke innsats på tilleggsnæringer i skogbruket, slik som dyrking av juletre og pyntegrønt, 

og bredere satsing på jakt, fiske og utmarksturisme. 

 Legge til rette for økt lokal foredling av trevirke. 
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Strategier og tiltak: 

Opprettholde og øke aktiviteten i primærskogbruket: 

Dette er aktiviteter som er knyttet til avvirkning, både slutt avvirkning og tynning, samt 

skogkultur, foryngelse/ planting og ungskogpleie.  Alle disse aktivitetene er en forutsetning 

for all annen verdiskaping i skogsektoren på både kort og lang sikt.  

Beregninger gjort av Skog og Landskap viser at det er mulig å øke dagens avvirkning i 

Modum. Dette er mulig ved å øke tilgjengeligheten til vanskelig arealer, samt å ha økt fokus 

på tynningshogster. Samtidig må man satse på skogkultur for å opprettholde en framtidig høy 

tilvekst. 

Både økonomiske virkemidler (skogfond og direkte tilskudd) og veiledningstjeneste (privat 

og offentlig) er viktige bidrag for å nå mål om økt aktivitet. 

 Bruke regionale nettverk aktivt for å nå felles definerte mål og tiltak. 

 Dele og spre informasjon og kunnskap både i og utenfor skogbruket. 

 Legge til rette for rekruttering, attraktive arbeidsplasser og et godt arbeids- og fagmiljø 

i skogbruket. 

 Stimulere til nytenkning og kreativitet slik at nye organisasjonsformer kan bli 

gjennomført. 

 

Økonomiske ordninger: 

Av de økonomiske virkemidlene som er stilt til rådighet for skogbruket, er skogfond et av de 

viktigste for skogeier, i tillegg til direkte tilskudd gitt over jordbruksoppgjøret. 

Både bevilgninger over jordbruksoppgjøret og statsbudsjettet har økt. I tillegg har 

skogfondsordningen blitt vesentlig ved at «alle» tiltak i primærskogbruket nå gir skattefordel, 

samt at skattefordelen er økt til hele 85%. Det er imidlertid en utfordring å synliggjøre denne 

fordelen for skogeier, da den viser seg som redusert skatt året etter investering. Den fordrer 

også aktivitet og inntekt. Innestående saldo av skogfond i Modum øker samlet sett. 

 Sørge for at skogeierne har oversikt over de økonomiske ordningene i skogbruket 

(Midt-Skog, landbrukskontorene med flere). 

 Buke regnskapsførere aktivt i formidlingene av skogeiers muligheter knyttet til 

skogfondsordningen og den effekt denne har på skogeiers økonomi 

 

Infrastruktur: 

For å ha en lønnsom skognæring og skogsindustri er det avgjørende at man har kostnads-

effektive transportløsninger. Dette gjelder transport fra stubbe til industri og videre til 

forbruker. Spesielt er det viktig å legge til rette optimal transport til og fra Treklyngen. 

Tidsperspektivet på utvikling av Treklyngen er 10 – 15 år. 

I Modum har vi generelt et godt utbygd skogsbilvegnett, men det er behov for en del 

ombygginger for å holde dagens krav til rasjonelle transportløsninger. Nye vegnormaler 
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(01.06.2013) tilpasset innføring av 24 meters vogntog krever blant annet større snuplasser. 

Innføring av 60 tonn tillatt totalvekt krever samtidig forbedret bæreevne på vegen.  

Det er også viktig å prioritere økonomiske virkemidler til flaskehalser på det eksisterende 

vegnettet. Spesielt gjelder dette bruer som ofte er av eldre dato og har ukjente 

styrkeegenskaper. Videre er det viktig at det offentlige vegnettet har god nok standard. Dette 

gjelder både kommunalt -, fylkeskommunalt – og riksvegnettet. 

Slik situasjonen er i skogbruket i dag er det økt fokus på eksport av massevirke og virke til 

bioenergi. Skogindustrien har også behov for eksport av biprodukt fra sagbruksindustrien, 

samt transport av ferdig produkt. Dette setter krav til transportløsninger som er funksjonelle, 

økonomiske og miljøvennlige. 

 Ha en offensiv holdning til om- og nybygging av skogsbilveger. 

 Ha fokus på flaskehalser på skogsbilvegnettet, spesielt bruer. 

 Gjennomføre årlige vegvedlikeholdskontroller  

 Påvirke opprettholdelse av en stilling som vegplanlegger i fylket 

 Ha fokus på de kommunale vegene og eventuelt utbedre flaskehalser som påvirker 

skogbrukets infrastruktur negativt. 

 Midt-Skog skal ha en offensiv holdning til å påvirke Buskerud fylkeskommune til å 

utbedre flaskehalser av betydning for skogbruket på de fylkeskommunale vegene. 

 Kommunen må ha fokus på tilgang på tømmerterminaler med god nok kapasitet i sin 

behandling av plansaker 

 

Skogbruksplanlegging: 

Skogbruksplanlegging med miljøregistrering har vært et viktig verktøy for å nå målene i 

nasjonal skogpolitikk. Det er gjennomført to runder med områdetaksering og Modum har nå 

digitale skogbruksplaner. I tillegg er det gjennomført Miljøregistreringer i skog. Tredje runde 

med områdetakst er påbegynt. 

Det er en erkjennelse at det offentlige i all hovedsak har hatt fokus på å etablere 

skogbruksplaner for skogeierne ved å organisere opp kommunevise områdetakster og være 

rådgiver og tilskuddsforvalter. Dette er i samsvar med oppdrag gitt fra overordnet myndighet 

og det har vært lite fokus på bruk av skogbruksplanene i det praktiske. 

Utfordringene skogbruket står ovenfor i dag krever at de verktøy som er tilgjengelig må 

optimaliseres for å redusere kostnader og øke rotnetto til skogeier. Skogbruksplan er et slikt 

verktøy. 

 Kommunen må sette fokus på å få mer effekt ut av de investeringene som er gjort ved 

etablering av kommunevise områdetakster. 

 Skognæringen må bruke data fra skogbruksplanene aktivt for å redusere kostnadene i 

verdikjeden fra stubbe til industri. 

 Skogeier må få tilbud om økt kompetanse for å klare å nyttiggjøre seg alle de dataene 

som ligger i en moderne skogbruksplan. 

 Buskerud skal fortsatt være et aktivt fylke med tanke på å utvikle 

skogbruksplanlegging som et effektivt verktøy for skogbruket.  
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Trebruk og skogindustri: 

Økt forbruk av både tre og skogbasert bioenergi vil være av stor betydning for å sikre den 

skogbaserte verdiskapingen i Modum. Det er viktig å opprettholde den industrien vi har igjen, 

eventuelt bidra til å etablere ny treforbrukende industri. 

Nasjonalt er det et mål om å ha en offensiv tilnærming til begge temaene. Dette gjennom 

Trebasert Innovasjonsprogram og Bioenergiprogrammet. Med bortfall av flere store avtagere 

av massevirke i vår region det siste året er det viktig å bidra til å utvikle ny fremtidsrettet 

industri. Treklyngen (Follum) er et eksempel på dette. 

For å øke bruken av både tre og bioenergi er det viktig at de offentlige aktørene er seg bevisst 

i sin rolle som planmyndighet, og de mulighetene som det ligger i å være en premissgiver for 

å øke bruken av trevirke, både som bygningsmateriale og energikilde. Bruk av tre bør også 

være det naturlige valget ved investeringer i landbruket, også her både som bygningsmateriale 

og energikilde. Det er viktig å få frem fakta om at aktiv bruk av skogen som råstoff til både 

trebyggeri og skogbasert bioenergi er bærekraftig over tid. 

 Bruk av tre som både bygningsmateriale og energikilde skal være vurdert ved 

offentlige utbyggingsprosjekter. 

 Landbruket må ta sin del av arbeidet med å fremme bruken av både tre og bioenergi 

ved selv å ha tre som førstevalget ved investeringer i egen næring. 

 

Politisk forankring: 

Det er nødvendig med en politisk forståelse og vilje for å få til viktige strukturelle endringer, 

det være seg investeringer i infrastruktur eller ny industri. Mange av de strategiene som er 

nevnt i dette dokumentet er av en slik karakter at de krever politisk forankring, både lokalt og 

regionalt. I enkelte tilfeller også nasjonalt. 

Skogeierne selv har en viktig rolle med å synliggjøre skogbrukets betydning ovenfor det 

politiske miljø. Det er viktig at skogeierne er seg bevisst sitt forvalteransvar og opprettholder 

aktiviteten også i usikre tider, slik at industrien fortsatt får sitt råstoff og kan bidra positivt i 

samfunnsøkonomien. 

 Kommuneadministrasjonen må være aktive ovenfor lokal politikere for å synliggjøre 

skogbrukets positive samfunnsbidrag i egen kommune. 

 Midt-Skog kan være aktiv medspiller for å sette skogbrukets betydning på dagsorden 

regionalt, blant annet ved aktiv bruk av media. 

 Skogeierne selv må være aktive forvaltere slik at skogbruket får sin rettmessige plass 

politisk.   

 

Skogproduksjon: 

 Skogeiere må få kunnskap om skogkulturens betydning for det økonomiske resultat 

ved drift av skog. 

 Øke informasjon og bruk av foredlet plantemateriale. 
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Tilleggsnæringer: 

 Gi skogeiere kunnskap om juletre/pyntegrønt produksjon, synliggjør ubrukte 

arealressurser som kraftlednings-gater, uproduktiv innmark, og lignende. 

 Gi grunneiere kunnskap om bedre viltforvaltning og bedre organisering for å øke 

inntjeningen på utmarksprodukter. 

 

Lokal foredling av trevirke: 

 Modum kommune må utarbeide en mal for slik virksomhet der det legges vekt på 

enklest mulig saksbehandling og minimale kostnader. 

 Informere grunneiere/interessenter om regler, muligheter og økonomi ved etablering 

av virksomhet med bruk av tre. 

 

 

Næringsutvikling og tilleggsnæringer 

 Øke antall produsenter og produsere mer lokalt 

 Øke den lokale verdiskapningen 

 Øke verdiskapningen basert på kultur-, natur- og aktivitetsbaserte opplevelser 

 

Øke antall produsenter og produsere mer lokalt: 

Det er her viktig å ha økt fokus på kunnskapsoppbygging og informasjon til aktørene i 

næringen. 

 Etablere en modell med fadderordning («hospitering») for nye produsenter hos de 

allerede etablerte produsentene. Alle aktører enten det er landbruksrådgivningen, 

kommunens landbrukskontor, faglaga, etablerte lokalprodusenter eller 

landbruksskolen må bidra i kunnskapsoppbyggingen på en koordinert måte. 

 Verving og nettverksbygging. Her må faglaga ta ansvar og i nettverksbyggingen bør 

man bruke etablerte nettverk som Eventyrsmak. De har mye erfaring, og er åpen for 

flere produsenter. 

 Tilføre næringen ny og oppdatert agronomisk kunnskap. Det bør også jobbes for å få 

en mer effektiv utnyttelse av driftsapparatet. Faglaga og landbruksrådgivingen  må 

bidra til dette.  

 De sosiale rammene for næringen kan styrkes ved for eksempel ”Bondekafe", et felles 

samlingssted for ulike samarbeidspartnere/brukere. Bondeyrket kan være et ensomt 

yrke hvor" et fellesskap" kan komme flere til gode. 

Øke den lokale verdiskapningen: 

Landbruket i kommunen bør ta større del av verdikjeden, slik at mer kan selges lokalt og øke 

verdiskapingen. 

 Flere storkjøkken i kommunen (både privat og offentlig) skal bruke lokalprodusert 

(kortreist) mat. 
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 Felles utsalgssted for lokalprodusert mat og produkter. Dette vil være et sted for både 

direktesalg og som et felles bestillingssted (”grossist”) for storkjøkken. Dette vil gjøre 

det enklere for småprodusenter å selge varene sine, da det er vanskelig å komme inn i 

kjedene. Et slikt utsalgssted kan inspirere flere produsenter til å foredle sine produkter 

selv. Utsalgsstedet må være plassert på et sted det er stor gjennomfartstrafikk og i 

nærheten av befolkningssenter. Det kan søkes om midler fra Innovasjon Norge 

(bygdeutviklingsmidler) for å styrke Eventyrsmak sin stilling som gjennomfører av et 

slikt prosjekt. Faglaga må også ha eierforhold i et slikt prosjekt. 

 

Øke verdiskapningen basert på kultur-, natur- og aktivitetsbaserte opplevelser: 

Det bør i større grad utveksles og koordineres behov mellom ulike næringer med tanke på å 

tilby mest mulig av tjeneste lokalt. 

 Synliggjøre hvilke behov det offentlige har, slik at interesserte innen landbruket kan 

etablere og tilby kommunen ”Inn på tunet” tiltak. Per i dag er det behov for 

avlastningstilbud og fritidstilbud for vanskeligstilte barn og unge.  Det må opprettes et 

samarbeid mellom næringen, Modum kommune og andre institusjoner. 

Habiliteringsprosjektet i Modum kommune tar initiativ til et møte. 

 

Kommunal forvaltning 
 

Mål: 
 I Modum skal kommunen gjennom alle tilgjengelige kanaler sørge for at landbruket på 

lik linje med andre næringer, ivaretas i en aktiv næringspolitikk.  

 Landbruket skal med mål om utvikling og vern av ressursgrunnlaget for 

matproduksjon, tydelig integreres i kommunalt planverk. 

 Landbrukskontoret skal aktivt bidra til kompetansehevende tiltak. 

 Landbrukskontoret skal aktivt kommunisere med produsentene.  

 

 

Strategi og tiltak: 
Kommunen med et aktivt landbrukskontor vil ha en meget sentral rolle for å realisere målet 

om 20% økning av matproduksjonen. Landbruket er politisk styrt næring. Dette betyr at 

kommunen har et særskilt ansvar for denne næringa. Kommunen har en unik mulighet til å 

bidra ved at den gjennom landbrukskontoret kan være et aktivt «nav» for alle aktører i 

nettverket rundt produsentene. 

 

 Kommunen skal ved landbrukskontoret være offensiv og mulighetsorientert i daglig 

forvaltningsarbeid. 

 Jordvern skal tydelig prioriteres i det kommunale planverk. 

 Landbrukskontoret skal tilby introduksjonskurs for nye produsenter og de som overtar  

 På fagarrangementer er det viktig at landbrukskontoret er aktivt med for på denne 

måten direkte møte produsentene. 
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 Landbrukskontoret skal driver aktiv informasjonsvirksomhet gjennom SMS, web-sider 

o.a.  

 Jordvern skal tydelig prioriteres i det kommunale planverk. 

 Landbrukskontoret skal tilby introduksjonskurs for nye produsenter og de som overtar 

gård, men som leier bort jorda (forvaltere). 

 Skogressursene skal bevares, bl.a. for å bidra til klimapolitisk måloppnåelse. 

 Felles landbrukskontor for Midtfylket (interkommunalt) vil kunne bidra til etablering 

av et kompetansesenter med næringsutvikling som effekt. 

 Kommunen skal ta ansvar for å etablere et kontaktutvalg for næringa. Kommunen ved 

landbrukskontoret skal administrere dette utvalget og ha sekretærfunksjonen.  

Det antas at kontaktutvalgets hovedoppgaver bør være: 

o Gjennomføring av Utviklingsplan for landbruket i Modum. 

o Gjensidig  informasjon, samt kommunisere landbrukets betydning og 

verdiskapning utad. 

o Bidra til bedre agronomi. 

o Bidra til kompetanseheving for produsentene. 

 

Kontaktutvalgets sammensetning kan ta utgangspunkt i hvordan styringsgruppa for 

prosjektet er sammensatt. Det vil si at både kommunen og næringa er representert i 

utvalget. I tillegg kan rådgivningsvirksomheter og Rosthaug Videregående skole 

vurderes tatt med. Kontaktutvalget bør invitere relevante aktører til å redegjøre med 

mål om gjensidig informasjon og samhandling. 

 
 

 

Kompetanse, driftsledelse og rekruttering 

Mål 

 Samordning og styrke samarbeidet mellom næringens ulike aktører. 

 Sikre rekruttering og kompetansen til landbruket.  

 

Samordning og styrke samarbeidet mellom næringens ulike aktører: 

Det finnes i dag stor opplæringskapasitet knyttet til landbruket i Modum og omegn, som for 

eksempel regnskapskontor, samvirke med Tine, Nortura, Felleskjøpet og Norsk 

Landbruksrådgiving, Landbrukskontoret med flere. Dette sammen med Rosthaug 

videregående skole avd. Buskerud («landbruksskolen») lokalisert i kommunen er en 

samordning av dette viktig å øke næringens kompetanse og rekruttering. 

 Samlokalisering og oppbygging av et kompetansesenter på Buskerud. 

Landbrukskontoret skal være en del av denne samlokaliseringa. Tilbudet fra et slikt 

kompetansesenter må tilpasses strukturen og driftsenhetene i landbruket i Modum med 

heltids og mange deltidsbrukere. Det må også tas hensyn til at mange velger en annen 

utdannelse og annen yrkeskarriere før de overtar en landbrukseiendom og dermed må 

skaffe seg relevant kompetanse utenfor ordinær utdanning. Voksenopplæring tilbud på 

kveldstid skal derfor være en del av tilbudet.  
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Ansvar og oppfølging: Skolen tar initiativ for å opprette et prosjekt med en 

prosjektleder - skolen ved rektor utarbeider prosjektsøknad. Invitere aktuelle aktører i 

en slik samlokalisering til et møte våren 2014 – skolen inviterer. 

 Etablere et samarbeidsutvalg for landbruket i Modum. 

 Kommunen må være en tydelig medspiller for landbruket og ivareta mangfoldet (heltids- og 

deltidsbønder). 

 Årlig infomøte for alle gårdbrukerne, både nye og etablerte, for å gi felles informasjon og 

styrke fagmiljøet.  Ulike aktører (faglag, rådgivning etc.) i landbruket engasjeres til å holde 

innlegg og informere. 

 

Sikre rekruttering og kompetansen til landbruket: 

For å bedre rekrutteringen er det nødvendig å få fram landbrukets mange kvaliteter og tilbud. 

Kunnskap innen agronomi, sortutvikling og plantehelse vil være sentralt for å sikre økt 

produktivitet og bedre utnyttelse av eksisterende landbruksareal. Det er store variasjoner i 

produksjonsutbytte mellom ulike gårdsbruk – kunnskap skal sikre at dette potensialet blir 

utnyttet. 

 Samlokalisering og oppbygging av et kompetansesenter på Buskerud (se tidligere 

tiltak). 

 Nytt mønster for utdanning innen landbruk (2 år i skole og 2 år i lære).  Buskerud 

fylkeskommune (herunder Rosthaug vgs) er utpekt som forsøksfylke i forbindelse med 

at en vil prøve ut modellen med 2 år i skole og 2 år i lære. Det er etablert et 

opplæringskontor i naturbruk for å drive ordningen.  Våren 2015 kommer de første 

elevene som skal ut i lære i landbruk/gartneri. 
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VEDLEGG 2 : Innspill for økning av saueproduksjonen i Modum 

Produksjonsstatistikk for årene 2002/2006-2013, samla produksjon, alle slakterier.  

2002: ca. 37500 kg  

2006: 47276 kg 

2007: 48547 kg 

2008: 50400 kg 

2009: 50847 kg 

2010: 54046 kg 

2011: 48049 kg (dårlig år med mye regn) 

2012: 52292 kg (dårlig år med mye regn) 

 

2013: 56178 kg  Tapt i utmark: 7334 kg, derav 76 sau og 266 lam (Nykirke, Skuterudåsen og 

Holleia beitelag). Det er 13% tap i kjøttverdi. 

 

Hovedårsaken til dette er for stor rovdyrbestand og problemer med å ta ut fredet rovvilt på en 

effektiv måte. Hvis myndighetene er villig til å regulere rovdyrbestanden effektivt i tråd med 

bestandsmål, og også redusere bestandsmål for rovvilt, vil det være den enkleste måten å øke 

produksjonen av mat til ønsket nivå. 

 

I tillegg kan vi øke produksjonen i Modum med andre tiltak: 

 

1. 

Støtte produsentmiljøet i Modum både mot produsent og faglagene ved å oppfordre og hjelpe 

mot Innovasjon Norge, Smiltiltak og evt. andre ordninger som gjelder saueproduksjonen. 

Positive holdninger smitter og kan gi resultater som for eksempel 40000 på 4 har gitt på 

fylkesplan. Det kan og være at et samarbeid over kommunegrensene vil kunne virke positivt 

på Modums produksjon  av sau i fremtiden. 

 

2. 

Rovviltjakt er ofte avhengig av mange deltagere dersom den skal gi resultater. Modum 

kommune kan bidra med  hjelp til å organisere jakten mer effektivt, sørge for grunneier 

tillatelser, og lignende. 

 

3. 

 Kommunestyret må utøve press mot forvaltninga og lovgivende myndigheter for å få 

forståelse for hvor viktig det er å redusere rovviltbestanden sett i forhold til økt 

matproduksjon. Det bør være ett høringsmøte med faglaga hvert år i god tid før premissene 

for årets jakt blir lagt. 

 

3. 

Beitelaga kan i samarbeid med grunneiere vurdere beiteforholda i utmarka, og sette en 

slippedato, samt sørge for at grinder lukkes før slipp. (Det kan være mulighet for relativt stort 

konfliktnivå mellom husdyreiere og grunneiere uten husdyr  på dette området.) 

 

4. 

For å utnytte de store utmarksressursene i kommunen bør kommunen ta tak i 

gjerdeproblematikken  og opplyse om og oppfordre grunneiere til å etterleve de plikter de har 

som grunneiere. De bør også  delta aktivt for å forsøke å oppnå smidige løsninger og søke å 

unngå rettstvister mellom naboer.  
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Utmarksbeiting utnytter en viktig ressurs. Det øker husdyrproduksjonen ved at 

innmarksarealer kan brukes til vinterfôr- og kornproduksjon. Utmarka holdes i hevd både som 

rekreasjonsarena og produksjonsareal for skog ved at den ikke gror igjen, Plantefelt blir 

effektivt ryddet, mindre sprøyting, og økt skogproduksjon.  

 

5. 

Kommunen må opplyse om båndtvang, og hundeeiers ansvar i forhold til bufe. Informasjon 

(plakater etc.). 

 

6. 

Bondelaget, Bonde og Småbrukerlaget og Saualslaget må samarbeid for å  opprettholde  og 

jobbe for et inkluderende godt og aktivt produsentmiljø.  

 

 Vi mener det er gode muligheter til øke produksjonen av sau i kommunen med godt 

samarbeid mellom alle parter. 

 

 

Med vennlig hilsen, 

Svein Burud, Faggruppe sau 

 

 

---------------------------------------------------- 
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VEDLEGG 3: Sau i Modum 
Modum har et aktivt produsentmiljø, med dyktige produsenter og gode besetninger. Dette må 

Videreutvikles. Produsentmiljøet samarbeider i dag om for eksempel sanking i beitelag, 

ullevering og lammeringer. Modum har hatt en positiv økning fra 2066 sau i 2002, til 2868 

sau i 2012. 

 

Tapt i utmark i 2013: 7334 kg, derav 76 sau og 266 lam (Nykirke, Skuterudåsen og Holleia 

beitelag). Det er 13% tap. 

 

Hovedårsaken til dette er for stor rovdyrbestand og utfordringer med å ta ut fredet rovvilt på 

en effektiv måte. Hvis myndighetene er villig til å regulere rovdyrbestanden effektivt i tråd 

med bestandsmål, og også redusere bestandsmål for rovvilt, vil det være den enkleste 

måten å øke produksjonen av mat til ønsket nivå. 

 

Kommunestyret må utøve press mot forvaltninga og lovgivende myndigheter for å få 

forståelse for hvor viktig det er å redusere rovviltbestanden sett i forhold til økt 

matproduksjon. Det bør være ett høringsmøte med faglaga hvert år i god tid før 

premissene for årets jakt blir lagt. 

 

Modum kommune kan bidra med hjelp til å organisere jakten mer effektivt, sørge for 

grunneier tillatelser, og lignende. 

 

For å utnytte de store utmarksressursene i kommunen må gjerdeproblematikken løses. Vi 

henviser til brev fra Modum sauavlslag til Modum kommune datert 2014-01-16. 

Utmarksbeiting utnytter en viktig ressurs. Det øker husdyrproduksjonen ved at 

innmarksarealer kan brukes til vinterfor- og kornproduksjon. Utmarka holdes i hevd både 

som rekreasjonsarena og produksjonsareal for skog ved at den ikke gror igjen, Plantefelt blir 

effektivt ryddet, mindre sprøyting, og økt skogproduksjon. Beitelaga kan i samarbeid med 

grunneiere vurdere beiteforholda i utmarka, og sette en slippedato, samt sørge for at grinder 

lukkes før slipp. 

 

Kommunen må fortsatt opplyse om båndtvang, og hundeeiers ansvar i forhold til bufe. Bl.a. 

Ved å sette opp plakater ved skogsveier og turstier. 

 

Produksjonsstatistikk for årene 2002/2006-2013, samla produksjon, alle slakterier. 

2002: ca 37500 kg 

2006: 47276 kg 

2007: 48547 kg 

2008: 50400 kg 

2009: 50847 kg 

2010: 54046 kg 

2011: 48049 kg (dårlig år med mye regn) 

2012: 52292 kg (dårlig år med mye regn) 

2013: 56178 kg 

 

For Modum Sauavlslag: Kristian Skretteberg, Anton Mayerhofer, Rønnaug Flattum, Christian 

Saupstad og Espen Glømme. 

Kåre Vaa (Holleia beitelag), August Skuterud (Gruvåsen beitelag), Kari Sandsbråten 

(Gruvåsen beitelag), Johan Kopland (Nykirke beitelag), Tor Erik Sandnes (Finnemarka 

beitelag), Svein Ingebo (Flæfjelldrifta). 
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Vedlegg 4: 
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Flisfyring som energikilde på 
NMU og Vikersund Skole 

ØKONOMI, MILJØ EFFEKTER OG ALTERNATIVKOSTNAD 
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Bakgrunn 

I tidligere utredninger på energibruk og framtidige mål om klima i Modum Kommune, så er 

bioenergi nevnt at skal utredes men har ikke så vidt vi kan se av rapportene kommet noe videre. 

Derfor så ble jeg engasjert i forbindelse med gjennomgangen av skogbruket i Modum kommune for 

å se på saken. 

Jeg har da ut ifra de rapportene jeg har hatt tilgjengelig forsøkt å sette sammen et bilde av hva slags 

økonomi aspekter det dreier seg om og har laget et dokument ut fra dette. 

 

Tidligere rapporter på energi og klima 

 

Det finnes store skogressurser i Modum kommune og dette kan eventuell øke muligheter til å finne 

en bioenergikilde med lav transportkostnad. (Energibruk rapporten - Modum 2010)  

Det står videre at: Modum kommune har et produktiv skogsareal på 358 000 dekar. De viktigste 

fraksjoner fra skogen som kan benyttes til energiformål med dagens rammebetingelser er bartrevirke 

og lauvtrevirke fra sluttavvirkning og avfallsvirke fra hogstflater ved sluttavvirkning. Tall fra 

Virkestatistikken 2010 viser at det i Modum ble avvirket 91 091 fm3. 

 

Selv om flistilskuddet ble fjernet før nyttår 2014 så har dette lite å si på prisen på terminalflis som er 

mest aktuelt å benytte seg av i et anlegg av en slik størrelse.  

 

Problemstilling 

Avsnitt under er hentet fra rapporten: Klima og energiplan – mål og strategier, som er vedtatt. 

Modum er en stor skogbrukskommune, og potensialet for biobrensel fra trevirke er stort. Modum 

kommune har til nå kun i svært beskjeden grad tatt i bruk biobrensel som energibærer utover 

vedfyring i enkelte kommunale bolighus. Biobrensel anses som klimanøytralt og vil ved erstatning av 

andre energibærere bidra til reduserte klimagassutslipp. Dersom Modum kommune ønsker å utrede 
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mulighetene for biobrensel som forretningsområde er det naturlig at dette skjer gjennom Modum 

Kraftproduksjon KF. 

 

I følge Modum Kommune så finnes det ikke utredninger på dette med tilgang i kommunen. Da 

Modum Kraftproduksjon KF driver i hovedsak med strømproduksjon som forretningside så er dette 

ikke innenfor kjernevirksomheten deres og slik sett ikke så aktuelt for instansen å se på dette som et 

forretningsområde. Det kan synes sub optimalt siden det blir den samme instans som skal eventuelt 

anbefale andre energiformer en strøm som de lager og selger.  

Derfor ser styringsgruppa for skogbruket i Modum det som formålstjenlig at det nå blir sett på med 

andre øyne og har derfor ønsket å utarbeide denne rapporten.  

Case studie av to skoler i Vikersund 

Det er benyttet data fra rapporten Energibruk i Modum 2010 på totalforbruk i antall kWh på to 

kommunale bygg, NMU og Vikersund Skole. 

NMU har oppgitt å ha en oljekjel, og en el kjel som hver seg leverer henholdsvis 2/3 el og 1/3 olje. Av 

totalt 839198 kWh så er 644671 kWh oppgitt å være varmeleveransen fra el. Og olje, som er 76,8 

prosent av det totale forbruket av energi i dette bygget. 

Vikersund skole har ikke oppgitt noe oljeforbruk så her antas det at den er fyrt direkte elektrisk i 

ventilasjon og eller panelovn løsninger og har et årsforbruk tilsvarende 1 033 159 kWh. Med samme 

fordeling mellom fyringsforbruk og annet forbruk som over så gir det 793 673kWh til fyring. 

Metode 

Det er benyttet en kvantitativ metode og lønnsomhetsberegningen er foretatt med 

nåverdiberegninger. Forutsetninger for disse er gjort for alle 6 prosent rente og 20 års driftstid på 

anleggene. For oljefyring er det forutsatt en prisstigning tilsvarende 3,2 prosent som indeks for 

maskiner og drivstoff, mens det for flis er antatt en prisvekst på en prosent per år, en prosent er også 

beregnet for strøm. Det er også antatt at oljefyr installasjonen er av eldre type og at denne har en års 

virkningsgrad på 75 prosent. En ny biokjel er forutsatt har en års virkningsgrad på 85 prosent. 
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Forutsetninger 

 

PRISER 

Det er tatt forutsetninger om at fjorårets vekta årspris på strøm er 67 øre/kWh og varme-pris fra flis 

er tilsvarende terminalprisen på flis i Hønefoss i februar 2014, lik 140 kr per løs-kubikkmeter. Med 

deres tester av flis som er gjort på skogbruksinstituttet ved NMBU en gjennomsnittsverdi tilsvarende 

710kWh/lm3, videre en fraktpris utregnet av transportør Elling Tuft as, med forutsetning om full bil 

og henger 35 kr/lm3 Dette gir en variabelpris innfyrt på virke tilsvarende 25 øre/kWh. Denne prisen 

er utgangspunkt for utregningene, og kan sammenlignes direkte med fyringsoljeprisen per kWh. 

Varmetap i rørnettet er antatt å ligge på 10 prosent i anlegget. 

Det er videre lagt til grunn at det ikke er arbeidskostnader med dagens fyringsanlegg, og at arbeidet 

med et flisfyringsanlegg er en stillingsprosent på 10, med en total lønnskostnad per år 60 000kr per 

år. Den antagelsen er ikke rett da det også er kostnader ved å drive et eksisterende anlegg, men for å 

belyse et poeng om at dette er lønnsomt for Kommunen så er det likevel gjort slik. Lønnskostnaden 

er så lagt sammen med service og kostnader til flytting av flis med hjullaster, forsikring, strøm til 

pumper og motorer, internett, askehåndtering og en diverse post, og fordelt ut på kWh forbruket og 

man får en vedlikeholdskostnad lik 15,5 øre/kWh 

Fyringsolje har stadig økt i pris og koster med en literpris tilsvarende 8,32 kr da 80,70 øre/kWh med 

et energiinnhold per liter lik 9,7 kWh/l 

Alle priser er eksklusive mva. 

ANLEGG 

Det er forutsatt at det med enkel tilkobling med varmeveksler eller rett på det gamle vannbårne 

anlegget på NMU og at el fyring ved Vikersund Skole er mulig å konvertere til et vannbårent anlegg. 
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Konsesjonskraftens alternativkostnad 

I Modum kommune har man lokalt benyttet seg av rimelig konsesjonskraft til energiformål. Dette er 

en billig kraftkilde for den som kjøper den. Samfunnsøkonomisk så gir dette imidlertid en negativ 

effekt da man selger strøm som er prisdifferensiert med annen strøm ut til sluttforbruker. Den 

billige strømmen som enkelte lokale storforbrukere kjøper kunne vært kjøpt på nettet til en høyere 

pris. Det gjør at man på et overordnet regionalt nivå taper penger på dette hvert år.  

Prisen til sluttforbruker blir subsidiert, her i dette tilfellet kommunen. Kostnadene ved å levere 

denne energien dit betales av de andre som kjøper kraft, og det virker som en skjult skattelegging.  

Intensjonen med regulerkraft er at det er overskuddskraft som skal kunne benyttes av kraftkrevende 

industri i nærheten av produsent når det er overskudd av slik kraft i enkelte perioder av året og 

døgnet, og slik sett hjelpe til med noe som ellers hadde vært et samfunnsproblem ved produksjon av 

strøm i hydrokraftverk hvor man ikke kan regulere mengden som blir produsert til enhver tid.  Men 

å nærmest fullfyre hele det kommunale kraftbehovet med slik kraft er ikke i tråd med en slik 

intensjon og man subsidierer Kommunens behov på bekostning av de andre kraftkjøperne i 

markedet. 

 Dessuten er strøm en høyverdig energikilde og bør benyttes deretter, ikke til enkel oppvarming slik 

det blir mye gjort i dag.  

På bakgrunn av resonnementet over så er derfor strøm prisen beregnet ut fra ordinære salgspriser 

inkludert nettleie og avgifter og eksklusive mva. 

Prisrisiko  

Når man skal planlegge investeringer i varmeanlegg så er en av tingene man må vurdere er risiko i 

forhold til prisen på energi. Variasjon i pris per kWh er drivende for prosjekts risiko og er et viktig 

element man skal vurdere i forhold til en investering. For en stor forbruker som Modum Kommune 

og som har eierandeler i det lokale e-verket, så er det kraftprisen på Nord Pool som til syvende og 

sist er prisen man må forholde seg til, både på kort og lang sikt.  

Energipriser varierer generelt men for Norge så er det prisen på strøm som er den styrende prisen på 

kilowattimer. Når vi ser på våre naboland rundt oss som også er med i Nord Pool kraftmarkedet så er 

det land som i høy grad har energi levert fra termiske kraftverk. Kraftverk som man kan justere 
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produksjonen i ettersom hva man trenger i markedet. I Norge så produserer vi vannkraft og er 

avhengige av vær og nedbørsmengden fordelt ut over året, og dette varierer i stor grad fra år til år og 

er vanskelig å si noe om hvordan blir, annet enn man vet ikke sikkert hva prisen blir framover i 

investeringsperioden. 

 

Graf hentet fra Nord Pool sine hjemmesider.  

Når det gjelder termisk energi, som flisfyring blir definert som, så er det i utgangspunktet et brensel 

som blir definert av produksjonskostnadene det innebærer å lage flisa. Dette har i dag en 

marginalkostnad rundt 17 øre per kWh for flis innfyrt. Dette med noen terminalkostnader blir 25 øre 

per kWh og er nedre prisleie på produksjonskostnader for termisk varmeenergi. Øvre prisleie er 

Nord Pools prisindeks på strøm. Alt mellom disse prisene er mulige drivbare priser for kjøper og 

selger. På lang sikt så må imidlertid varmeselger tjene penger og da må man i et slik flisfyringsanlegg 

ha inntjening på hele salgsvolumet for å dekke også de faste kostnadene som løper. Det vil si 

variable enhetskostnader og faste enhetskostnader pluss profitt. Dette kan innebære for kjøper at 

man har en fast pris over året som ligger under strømpris og over nullsum inntjening for varme 

leverandøren. Dette gir en varig pris med liten prisrisiko sammenlignet med strøm og det gjør det 

lettere for kommunen å planlegge sine kostnader til energibruk fra år til år. 
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Investeringskostnad 

Et komplett fyranlegg med flissilo som det er plass til et fullasta vogntog med flis koster ut fra 

tilsvarende andre bondeeide anlegg som er bygd: 

  

  

Dette er et kostnadsestimat og er beregnet med tanke på å legge fyrhus i hellende terreng og er 

oppgitt for å kunne si noe om den totale lønnsomheten i et slikt anlegg. 

Drøfting 

Med NMU sitt årlige oljeforbruk så kan man bare her spare inn mye penger hvert år. Med 

forutsetningene som er tatt over så koster det kommunen 370 000kr per år i dag i variable kostnader. 

Hadde det samme forbruket vært fyrt med flis hadde det kostet 197 000 kr i året. Nåverdien av disse 

summene blir derfor 5 500 000 kr for olje og 2 500 000 kr for flis med forutsetningene tatt 

inledningsvis, differansen på dette gir en nåverdi lik 3 000 000 kr.  

For elkjelen på NMU så er tilsvarende substituering av strøm med flis gi en nåverdi av sparte 

kostnader lik 1 850 000 kr.  

Kostnadsoverslag bygging bioenergianlegg
Kostnader

Grunnarbeid 260 000kr        

Fyrhus 20000kr/m2 980 000kr        

Fyringsanlegg 700 kW 1 200 000kr     

Rørlegger fyrrom 350 000kr        

Fjernavarmerør 30 meter a 500kr/m 15 000kr           

Elektriker 150 000kr        

Innleide maskiner 150 000kr        

Innleid hjelp bygningsarbeid 100 450 45000

Egeninnsats mannetimer 100 300 30000

Sum kostnader eks. mva. 3 180 000kr     

Innovasjon Norge Bidrag 40 % 1 272 000kr     

Kostnader som er betalbare eks mva 1 908 000kr     
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På Vikersund skole er det beregnet direkteutbytte av strømmen med 100 prosent slik panelovner gir 

men selv da får man en positiv nåverdi av å bytte ut strøm med flis 1 500 000 kr.  

Nå da nåverdiene summeres opp over så gir det en total nåverdi av de framtidige kostnaden til strøm 

og olje kontra flis lik 6 350 000 kr. Det betyr at med en investeringskostnad for et flisfyringsanlegg i 

nærheten av disse skolene lik regneeksempelet over (3 180 000 kr) gi en positiv netto nåverdi lik 

3 170 000 kr for å bytte ut el og oljefyring med flisfyring etter alle kostnadene er tatt med for brensel, 

drift, vedlikehold, og kapital, før profitt er fordelt ut. Profitt blir et forhandlingspunkt med en 

eventuell anleggseier og varmekjøper, hvor man om det skal være interessant for begge parter har en 

deling av prosjektets positive netto nåverdi. Det vil si i praksis en deling mellom alternativkostnaden 

som er strøm eller olje og flisfyring per kWh.    

Resultater 

Det stipulerte varmebehovet er hentet ut av tall som er oppgitt i Energibruk rapporten Modum 2010 

med energibehov og areal mens effektinstallasjon har blitt gjenstand for en normtallsberegning 

siden dette ikke er oppgitt. 

 

 

 

Stipulert varmebehov

Bygninger som skal varmes opp Areal

NMU 3503 184 80 280                 644 552         

Vikersund Skole 4275 185 80 342                 793 673         

Sum effekt og varmebehov 622                 1 438 225     

Effekt- 

behov       

kW

Energi- 

behov per 

år kWh

Energi forbruk      

kWh/m2      W/m2
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Det er forutsatt en avskrivingstid på 20 år og en kapitalavkastning på 6 prosent per år til eier av 

anlegget (en vanlig rente å benytte i bondevarmeanlegg).   

 

Hvis man forutsetter at det ikke er vedlikeholdskostnader og andre faste kostander ved bruk av 

elektrisk fyring og oljefyring ved NMU og Vikersund Skole i dag så ligger kostnadene til fyring 

179 406 kr høyere per år i dag en hva et selveid varmeanlegg kan levere energien for. 

Med et slikt energibehov vil det gå 2 650 løskubikkmeter flis eller 1060 fastkubikkmeter med 

energivirke. 

 

Kostnadsanalyse Bioenergi

Investering 3 180 000         

Rente 6 %

Avskrivingstid 20                       

Kapitalkostnad per år 261 554            

Tilskuddsats Varmesalgsanlegg IN 40 %

Tilskudd 1 272 000     

Investering etter tilskudd 1 908 000     

Kapitalkostnader etter tilskudd 156 932         

Kapitalkostnader per kWh 0,18                   0,11               

Variabelpris per kWh 0,48                   0,48               

Sum kostnad per kWh 0,66                   0,59               

Virkelig årsforbruk kWh 1 438 225         1 438 225     

Totale kostnader per år i kr 947 964            843 343         

Bioenergi 

uten tilskudd

Strøm Olje

Dagens anlegg Dagens kostnadSum kostnad

Variabelpris per kWh 0,67                   0,81               

Sum kostnad per kWh 0,67                   0,81               

Virkelig årsforbruk kWh 1 006 561         431 664         1 438 225     

Totale kostnader per år i kr 674 396            348 353         1 022 749     
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Virkninger av lokal bruk av bioenergi 

Hvis man forutsetter at flisterminalen blir liggende i kommunen så vil sysselsetningseffekten av å 

benytte en kortreist termisk energi er ikke ubetydelig, selv ikke på et anlegg på bare 1,5 megawatt. 

Mengden energi som trengs i et slikt anlegg er ikke større enn at det dekkes lett opp av den 

tømmerdriften som er i innenfor kommunen sine grenser, det vil si at det energivirke som uansett 

selges og handles med i tømmermarkedet kan benyttes lokalt istedenfor å sende det ut av bygda, det 

gir lokaløkonomiske positive effekter. Det sparer også miljøet for transporten ut av regionen. Det 

blir da brent og gjort om til energi lokalt istedenfor andre steder og man vil kunne få en økt 

etterspørsel etter lokalt avvirket energivirke som igjen gir effekter i at man kan få høgd i de 

skogteigene som er mest forsømte og slik sett trenger det mest. Dette igjen gir økte inntekter til 

skogeieren i form av virkessalg og et nytt insitament for å hogge.  

Man kan videre tenke seg at det vil skape rom for en flisterminal i bygda som kan gi mer lokal 

verdiskaping og med lokale som skatter til kommunen både flisentreprenøren og den som betjener 

terminalen. Transportøren og skogsentreprenøren vil også få mer å gjøre. 

Det vil bidra til økte inntekter for skogeiere, bønder og ellers aktører i næringslivet, skatteinngangen 

til kommunen vil øke og verdiskapning med regionaløkonomiske positive synergi effekter vil være 

effekten. 

Miljøaspekter ved en omlegging 

 

Miljøgevinsten av å bytte ut oljefyringen med flis er et regnestykke der man sparer samfunnet og 

kloden for store mengder CO2. Dette er et viktig tema som i Miljørapporten for Modum også har 

lagt stor vekt på. 

Å bytte ut el fyring med bio er også noe som vil gi store miljømessige gevinster og et godt 

miljøregnskap for Modum Kommune. 

Strøm er ikke en energikilde som gir et nøytralt CO2 avtrykk per enhet produsert kWh selv ikke i 

Norge med en teoretisk energidekning fra vannkraft på over 90 prosent. Realiteten er at vi fungerer i 

et kraftmarked der vi selger strømmen vår på kontinentet når det er overskudd av kraft her i 

perioder av året. Det er i store trekk når vi har snøsmelting i Norske fjell om våren, vi har også 



SIDE 10 

varierende grad av sommer og høstregn. Den kaldeste tida i året er det få elvekraftverk i det Norske 

el. systemet som produserer noe nevneverdig mengde energi. Det er de større regulerte vassdragene 

som har kraft tilgjengelig i den kalde tida hvor etterspørselen etter kraft er størst. Dette dekker 

imidlertid ikke opp mye av forbruket og resultatet er at Norge kjøper inn termisk kraft fra utlandet, 

produsert i kjernefysiske reaktorer fra Finland og Sverige og en stor mengde kullkraftverk fra 

Danmark.   

Det betyr at i Modum selv om man har et stort energiverk er at man samlet sett kjøper inn i det 

Norske kraftlinjenettet over året mye av energien man trenger utenfra.  Ca. 50 prosent av kraften vi 

bruker i Norge er produsert i utlandet. Noe dekkes opp fra kjernekraftverk i Finland og Sverige og 

topplasten kjøpes inn ifra gamle ineffektive kullkraftverk i Danmark. 

Det betyr at man må se annerledes på bruk av elektrisk kraft enn hva man kanskje har gjort så langt 

der man har hevdet at Norge er selvforsynt med elektrisk energi. 

Om vi ser bort ifra miljøaspektene ved bruk av kjernefysisk kraft og lagring av brukt brensel og 

definerer det som annen termisk kraft så sitter vi igjen med effekten av klimautslippet som 

kullkraften produserer. Om vi forutsetter at det er 2,42kg CO2 i Everks kull og det er 6,8kWh per kg 

brensel, gir dette et utslipp på 356gram CO2 per kWh. Om vi multipliserer med 0,5 (forbruket av 

innkjøpt termisk kraft fra utlandet), så får vi utslippet av netto kraft produsert. Det er 178 gram per 

kWh. 

For varmebehovet på NMU og Vikersund Skole på ca. 1,5 MWh gir dette et CO2 utslipp tilsvarende 

256 tonn per år med kun elektrisk fyring. Tar man med oljeforbruket her på 323 748kWh så gir det 

en effekt av 120 tonn CO2 per år og man slipper ut totalt ca. 320 tonn CO2 per år på de to skolene 

slik som det er i dag. 

Hadde det vært fyrt med en varmepumpeløsning som er mye benyttet med et forholdstall på 

varmepumper 4/1 i energiutbytte gitt et utslipp på 64 tonn CO2 per år. Dette er ikke det beste 

miljømessige alternativet i forhold til utslipp av klimagasser til atmosfæren.  

Termisk energi ifra et flisfyringsanlegg med dagens teknologi er mulig å settes opp med ikke noe 

annen spisslast en flis. Det vil si at man kan dimensjonere et slikt anlegg for å dekke 100 prosent av 

energileveransen. Utslipp av CO2 fra energiflis og virke gir et utslipp lik null med samme 

sammenligningsgrunnlag som over. Men det går noe energi til pumper og motorer i anlegget fra 1 til 

6 promille av energileveransen. Om vi benytter det høyeste av de to gir det et utslipp på 9 tonn CO2 

per år med en slik løsning.  



SIDE 11 

Konklusjon 

Når man ser på resultatene av dette case studiet så viser det at det er fult mulig å få til større 

verdiskapning i Modum kommune som er lønnsom, med lokale ressurser hentet fra Modums skoger, 

med en positiv sysselsettingseffekt, uten negative virkninger av at kommunen blir subsidiert eller 

innbyggerne skjult skattlagt av den energipolitikken som blir ført nå. Med en total økonomi som 

kaster mer av seg som skaper regionalt flere arbeidsplasser og skaper større ringvirkninger enn 

hvordan det blir gjort nå. Det vil også gi en veldig god virkning på Kommunens totale klimautslipp 

og bidra godt til å forbedre de miljømessige aspektene ved Kommunens forvalting og ressursbruk 

slik det er i dag. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Marianne Skjetne Bøe Arkiv: 026  
Arkivsaksnr.: 15/962    

 

KUNST RETT VEST  
 
Rådmennenes innstilling: 
Utrede videre mulig vertskap for Kunst rett Vest i 2017.  
Nedsette en arbeidsgruppe til videre utredning. 
 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Vestregionen har siden 2007 arrangert en årlig kunstrunde – Kunst rett vest. 
Arrangementet er Norges største regionale kultursatsing på visuell samtidskunst. 
Rundt hundre juryerte billedkunstnere og kunsthåndverkere som arbeider og/eller er 
bosatt i Vestregionen deltar. Vertskapet for utstillingen går på omgang. Vestregionenens 
styringsgruppe beslutter hvem som skal være vertskap etter søknad og omfanget av 
vertskommunenes økonomiske forpliktelser. 
 
En arbeidsgruppe med en representant fra hver kommune samt fra regionrådet, har 
gjort en innledende vurdering av et mulig vertskap for arrangementet i regionen.  
 
Resultat av vurderingene  – se vedlagt eget notat. 
 
Oppsummering av evalueringene er som følger; 

 Fin mulighet til å profilere kommunene/regionen 

 Mulig å lage et felles program for regionen og dra nytte av felles profilering 

 Mulig å fremme lokal kunst og kunstnere. 

 Kritiske faktorer;  
o Kostnader 
o Tid  - tidligst 2017 (2016 er for tidlig) 
o Ressurser – bemanning i kommunene 
o Finne en riktig og god arena for fellesutstilling 
o Gir innsatsen en varig verdi  
o Er det tilgang på lokale kunstnere 
o Blir det synliggjøring av alle kommunene i regionen 

 
 
Konklusjon 
Spennende arrangement, men krever økonomi og ressurser lokalt.  
Er kommunene og politikerne villige til å bruke penger på dette? 



Har vi nok ressurser lokalt til å jobbe med et så stort kulturarrangement 
Utfordring med riktige utstillingslokaler til fellesutstillingen som både blir bra og kan gi 
varig verdi.  Viktig at Blaafarveværket ønsker å delta. Er de med? 
Kan dette bli en utstilling som hele regionen er tjent å være en del av? 
 
 
Vedlegg: 

 Notat fra arbeidsgruppa 

 Kunst rett Vest - Generelle betingelser for fellesutstillingen  

 Kunst rett Vest - Eksempel på avtale med tidligere vertskommune 
 

 



 

Til rådmennene i Midt-Buskerud 

         Vikersund 19/1-2015 

 

SAK: VERTSKAP FOR «KUNST  RETT  VEST»? 

Notat fra møte torsdag 15/1-2015 

Tilstede: 
Per Aimar Carlsen, Modum kommune          
Hilde Teksle Gundersen, Sigdal kommune   
Anita Larsen, Krødsherad kommune         
Nina Solberg, Vestregionen            
Lena Hansson, Vestregionen 
 

 Hva er «KUNST RETT VEST»? Innledning/bakgrunn 

Vestregionen har siden 2007 arrangert en årlig kunstrunde - Kunst rett vest – 

som en del av kommunesamarbeidets prioriterte aktiviteter. Arrangementet er 

Norges største regionale kultursatsing på visuell samtidskunst. 

Rundt hundre juryerte billedkunstnere og kunsthåndverkere som arbeider 

og/eller er bosatt i Vestregionen, åpner sine atelierer og verksteder for 

publikum. Samtidig arrangeres det en fellesutstilling hvor kunstnerne bidrar 

med ett verk hver. 

Vertskapet for utstillingen går på omgang. Vestregionens styringsgruppe 

beslutter hvem som skal være vertskap etter søknad og omfanget av 

vertskommunenes økonomiske forpliktelser. 

Vertskap og lokalisering av fellesutstillingen har til nå vært som følger: 

Slambassenget, Røyken    2007 

Arena Vestfossen, Øvre Eiker   2008 

Trafo, Asker      2009 

Sundvolden, Hole/Ringerike/Jevnaker  2010 

Sundland, Drammen    2011 

Trafo, Asker      2012 

Arena Vestfossen, Øvre Eiker   2013 

Fossekeiva, Sande/Svelvik   2014 

Henie Onstad Kunstsenter, Bærum  2015 

 

116 000 besøkende tom 2014 

 

2016 er det 10.år med utstilling – 10 års jubileum 



 Formålet med «KUNST RETT VEST»: 

Å styrke og vise mangfoldet av det profesjonelle kunstlivet i regionen. 

Å gjøre visuell kunst tilgjengelig for et bredt publikum 

 

 Generelle kriterier for fellesutstilling: 

Vertskommunen sørger for lokaler og inngår avtaler med eier av aktuelle bygg. 

Lokalene må være egnet for fellesutstilling -  følgende krav stilles; 

o Minimum ca 1000 kvm lokaler  

o Lyse og luftige med god takhøyde og godt med vegg-areal  

o Egnet belysning til drøyt 100 verk  

o Kunne huse min 1000 mennesker i forbindelse med åpning 

o Universell utforming 

o Bør være lett tilgjengelig for publikum 

o Parkeringsplasser til ca 300 biler + noen busser 

 

Vertskommunen dekker en evetuell  leie av lokalene ( ca 5 uker) 

Utstillingen er i september og varer i ca 2 uker. 

 

 Økonomi/støtte fra Vertskommunen 

Vestregionen krever at vertskommunen(e) bidrar med kr 500.000 til KRV. 

Det kreves også ressurser til praktisk engasjement fra kommunen og 

nødvendig kapasitet i kommunens kulturavdeling. 

 

Til eksempel; Kopi av budsjettert kostnadsramme og finansiering for 2015, 

foreløpig budsjettert kostnadsramme på kr. 2.200.000: 

Vestregionen;       kr 1.000.000 

Vertskommunen;       kr    500.000 

Eksterne inntekter 1; offentlig støtte   kr.   500.000 

Eksterne inntekter 2; sponsor/annonseinntekter;  kr    150.000 

Provisjon av kunstsalg     kr.     50.000 

 

NB! I tillegg må vertskommunene påregne kostnader til lokale ressurser til 

planlegging og gjennomføring av arrangementet + lokalleie + egne 

arrangementer + eventuelle ekstrakostnader  til åpning mm. 

 

 Faktiske forhold: 

For planleggingen og gjennomføringen av Kunst rett Vest 2014 skal det inngås 

en avtale mellom vertskommunen og Vestregionen.  

(se vedlagt avtale for 2015 mellom Bærum kommune og Vestregionen/Kunst 

rett vest).  

Vestregionen v/ Nina Solberg har presentert saken for regionrådet i nov. 2014. 

Regionrådet bestemte at det skulle nedsettes en arbeidsgruppe med en 

representant fra hver kommune som skulle forberede en sak til kommunene. 

Arbeidsgruppa har hatt et møte 15/1-15 og der deltok også Nina Solberg og 



Lena Hansson med presentasjon av kriteriene for Kunst rett Vest og krav til 

arena for fellesutstillingen, ressursbehov og økonomi for vertskommunen. 

Terje Bråthen viste Nina og Lena Vikersund hoppsenter som en mulig arena 

for fellesutstillingen (se tilbakemelding under). 

 

Tiden til utstillingen i 2016 begynner å bli knapp. 

Vestregionen må avklare saken før påske om hvem som skal arrangere KRV 

2016 og om det skal arrangeres noe dette året evt vente til 2017. 

Hurum er også en potensiell kandidat til til utstillingen 2016, men de har heller 

ikke avklart sitt kandidatur for dette året. 

 

Midt-Buskerud må også avklare sitt kandidatur før påske. 

Hva skal være prosessen frem til avgjørelse? Hvem tar avgjørelsen? 

 

Arbeidsgruppas vurdering (bestående av møtedeltakerne over); 

 

 Muligheter 

o Fin måte å profilere kommunene/regionen. 

 

o Mulighet for å lage et felles program og dra nytte av en felles profilering.  

 

o Mulig å fremheve lokale kunstnere og synliggjøre de lokalt.  

 

o Mulig å knyttet opp mot andre arrangement og konserter lokalt og lage 

en større events i utstillingperioden. 

 

 

 Mulig arena for fellesutstilling: 

o Blaafarveværket 

 

o Vikersund hoppsenter 

 

o Kongresshallen på QSRN Norefjell 

 

o Gml industrilokaler på Katfoss eller Nordic Paper/Drammenselven 

 

o Annet? 

 

 

 Kritiske faktorer til gjennomføring av KRV;  

o Tid – er 2016 for tidlig? Hva med 2017? 

 



o Ressurser – har kommunene nok ressurser/personer til å sette på 

jobben til å planlegge, organisere og gjennomføre 

 

o Kostnader: kr 500.000 til KRV + min kr 200.000 i egne kostnader 

 

o Sted; har vi en god arena for fellesutstillingen? 

 

o Tilgang på kunstnere; hvilke kunstnere har vi i regionen – klarer vi å 

mobilisere kunstnere fra hele regionen? Hva med andre kunstnere – vil 

de synes det er attraktivt å stille ut på KRV i vår region. Hva er 

avgjørende?                                                                                                                      

 

o Synliggjøring av alle kommunene; hvordan kan alle 3 kommunene få 

synliggjort seg, slik at alle får noe igjen for å bidra med midler og 

ressurser.         

  

 Tilbakemelding fra befaring Vest-regionen (se egen mail): 

Vestregionen v/Nina og Lena var på befaring i hoppsenteret og ser at det kan 

være en aktuell arena, men at dette vil de vurdere med sin gruppe. Mulig å 

henge fra taket og sette opp lettvegger for å få nok veggplass mm. 

Lena foreslo at man kan endre/tilpasse konseptet ex; large  

«Takk for møte sist torsdag. Jeg nevnte på telefon til Per Aimar på fredag at ser jeg umiddelbart 
to utfordringer: 

1. Få med oss kunstnerne i hele Vestregionen. De må synes dette er en god ide og et godt 
visningssted. Usentral beliggenhet må forsøkes å oppveies. 

2. Lage en interessant og god utstilling.  

Lokalene er store (må trolig lage avgrensinger og/eller spille på lyseffekter for å få frem kunsten 

(flatt lys nå, må nok inn med alt. lysspotter). 

Mulig man skal spille på mulighetene lokalene har, eks. Ekstra Large Art( storformat- konsept?)    

el . lign. Bare en løs ide nå. 

Synes absolutt det er interessant å sjekke alternative visningssteder. Foruten Blåfargeverket, så 

nevnte dere jo Katfoss og Norefjell.  

Jeg ønsker å diskutere alternativene med faggruppen(tre kunstnere som sparres i sammenhenger 

som dette). 

Vennlig hilsen 

Lena Hansson  

Prosjektleder Kunst rett vest « 

 

 



Arbeidsgruppas oppsummering: 

Det er positivt og spennende å få anledning til å være vertskap for Kunst rett 

Vest. Det er en unik mulighet til å formidle profesjonell kunst samt å trekke 

mennesker til regionen både før, under og etter utstillingen. Det gir mulighet til 

å fremheve lokale kunstnere samt synliggjøre en region med mange 

kulturperler og kunstnerhjem 

o 2016 kan være for tidlig, bør vurdere 2017. 

o Spennende arrangement som gir mange muligheter, men krever at vi 

har økonomi og ressurser lokalt. Har vi det? 

o Er kommunene og politikerne villig til å bruke penger på dette? 

o Har vi nok ressurser lokalt til å jobbe med dette? 

o Det er en utfordring å finne riktig utstillingslokaler til fellesutstillingen.  

Er alternativene reelle og bra nok? 

o Kan vi klare å lage en utstilling som hele regionen er tjent på å være en 

del av? 

Referent Marianne Skjetne Bøe 
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Kunst rett Vest – generelle kriterier for fellesutstillingen  

Se også Avtale mellom vertkommune og Kunst rett vest 

 

Skrevet av Lena Hansson 

Dato: 31.10.14 

Sak: Reviderte kriterier, basert på dokument som har ligget på Vestregionens nettside 

 

Avtaler vedr. lokaler  

Vertskommunen sørger for lokaler og inngår avtaler med eier av det aktuelle bygget.  

Vertskommunen dekker evt. leie av lokalet (ca 5uker).  

Lokaler  

 Størrelse:  

- minimum ca 1000 kvm lokaler  

Generelt 

- lyse og luftige med god takhøyde, NB! godt med vegg-areal  

- egnet belysning til drøyt 100 verk inkluderes i avtalen, fortrinnsvis en kombinasjon av wall-wash og spotter 

- det bør være mulig å kjøre truck fra uteområdet og inn i lokalet (tyngre skulpturer/arbeider)  

 

 Romlighet og tilgjengelighet:  

- kunne huse min. 1000 mennesker i forbindelse med åpningen, NB! rømningsveier/brannforskrifter 

- universell utforming dvs. tilgjengelighet for rullestoler mv.  

- toaletter  

- serverings- og mingleareal, areal for offisiell åpning  

 Div.  

Krv trenger en aktiv samarbeidspartner i den som drifter bygget.  

Krv har ansvar for montering av utstillingen, man ønsker ikke restriksjoner vedr. boring i vegg etc. 

Det er ønske om cafedrift i tilknytning til lokalene. 

 

Tid på året 

 september 

- utvidet med en uke i 2015 

Beliggenhet  



  NOTAT 
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Bør ligge i et område hvor det er lett for et stort publikum å reise til.  

Transport  

- bør kunne håndtere transport av min. 1000 personer til åpningen  

- bør ha mulighet for kollektivtransport til åpningen, tog/buss  

- bør ha parkeringsplass for ca 300 privat biler, samt noen busser  

 

Støtte fra vertskommunen  

 Økonomisk støtte fra vertskommunen er pr. dd. kr 500.000. 

 Praktisk engasjement/deltagelse fra kommunen, nødvendig kapasitet i kommunens kulturavdeling  

 Ønske om engasjement fra lokalt næringsliv  

For mer detaljer se Avtale mellom vertskommune og Kunst rett vest 

 

 

 



Avtale  
mellom 

Bærum kommune og  
Vestregionen/Kunst rett vest 

 

Avtalens formål 
Vestregionen arrangerer hvert år Kunst rett vest som en del av samarbeidsalliansens prioriterte 
aktiviteter. Avtalen regulerer ansvar og oppgaver for Bærum kommune som arrangementets 
vertskommune i 2015 , og for Vestregionen. 
 
Avtaleperiode 
Avtalen gjelder for perioden november 2014 – desember 2015. 
 
Konseptbeskrivelse 
Kunst rett Vest er et arrangement hvor rundt hundre juryerte billedkunstnere og kunsthåndverkere fra 
Vestregionen inviterer publikum til sine atelierer og verksteder. Samtidig vises en fellesutstilling hvor 
hver av de deltagende kunstnere bidrar med ett verk hver. Fellesutstillingen i 2015 vil finne sted i 
Henie Onstad Kunstsenter i perioden 03.09 – 22.09  
 
Gjennom Kunst rett Vest ønsker Vestregionen: 

 Å styrke og vise mangfoldet av det profesjonelle kunstlivet i regionen      

 Å gjøre visuell kunst tilgjengelig for et bredt publikum 
 
Det etableres en prosjektgruppe med representanter for vertskommunen og Vestregionen. Gruppen vil 
ha som mandat å koordinere planlegging og gjennomføring av Kunst rett vest i 2015. Representant(er) 
for Hennie Onstad Kunstsenter inviteres til å delta i planleggingen av arrangementet. 
 
Det operative ansvaret ivaretas av prosjektleder ansatt i Vestregionen. Det er etablert et 
kulturnettverk, hvor hver kommune er representert med en kultursjef/-medarbeider, som sørger for 
kontakt med sine lokale kunstnere, informasjon via kommunenes kanaler og oppfølging av lokale 
medier med mer. 
 
For å sikre et faglig høyt nivå, samt å sørge for et mangfold i uttrykk og materialer er det oppnevnt en 
fagjury som vurderer alle innkomne søknader.  

En faggruppe bestående av tre kunstnere støtter prosjektleder i hennes arbeid, og gir råd og 
anbefalinger med sikte på å sikre den kunstneriske profilen og hovedintensjonen med Kunst rett vest.  

Kunst rett vest gjøres kjent for publikum gjennom egne nettsider, annonsering og redaksjonell omtale i 
utvalgte medier, kommunenes egne informasjonskanaler og –tiltak samt gjennom en 
informasjonstrykksak (omtalt som ”informasjonsavis”) som produseres av Vestregionen.  
 
 
Finansiering 
Gjennomføringen av Kunst rett vest i 2015 har en foreløpig budsjettert kostnadsramme  
på kr 2 200 000 som finansieres slik: 
Vestregionen       kr.      1 000 000 
Vertskommunen      kr. 500 000  
Eksterne inntekter 1; offentlig støtte,     kr.  500 000 
Eksterne inntekter 2; sponsor/annonseinntekter   kr  150 000 
Provisjon av kunstsalg      kr     50 000 
 
Partenes oppgaver og ansvar 
Vertskommunens ansvar og oppgaver: 

 Delta i oppnevnt prosjektgruppe med 2 personer; ansvarlig kommunaldirektør og operativ 
samarbeidspartner. I tillegg innkalles relevante ressurspersoner etter behov. 

 Inngå kontrakt om leie av utstillingslokale i Henie Onstad Kunstsenter(HOK). Eventuelle 
leieutgifter inklusiv belysning til rundt 100 arbeider dekkes av vertskommunen.  



 Bidra med planlegging og gjennomføring av åpningsarrangementet den 3.9.2015, i samråd med 
prosjektleder. Utgifter til åpningsarrangementet utover kr 50.000 bekostes av vertskommunen. 

 Bidra med gjennomføringen av fagseminar for deltakende kunstnere i samråd med prosjektleder.  

 Organisere innsats for å skaffe eksterne inntekter fra sponsor/annonseinntekter.  

 Markedsføre Kunst rett vest internt og eksternt gjennom kommunens egne 
kommunikasjonskanaler og i lokale medier. 

 Informere lokalpressen om arrangementet. 

 Legge til rette for parkeringsplass for inntil 300 biler, samt anvise plass rett i forkant av  åpningen. 

 Stille 10-15 folk/frivillige til disposisjon på åpningsdagen(anslått tid fra 12-20). 
 

 
Vestregionens prosjektleders ansvar og oppgaver: 

 Ivareta budsjett/økonomi, koordinere planlegging, framdrift, gjennomføring og etterarbeid. 

 Informere Vestregionens styringsgruppe og politiske utvalg i vertskommunen. 

 Søke om offentlig støtte fra Norsk Kulturråd og fylkeskommunene, samt søke støtte fra relevante 
private aktører. 

 Holde kontakt med og motivere regionens kunstnere fra søkeprosess til gjennomføring inkl. 
evaluering. 

 Etablere og lede fagjury, kuratorer og montører. 

 Ta ansvar for innlevering/utlevering av verk, montering, vakthold og formidling til publikum under 
fellesutstillingen 

 Ta ansvar for alle avtaler, med unntak av avtale mellom utleier av lokaler til fellesutstillingen og 
vertskommunen; for eksempel annonsering, produksjon av trykksaker, inviterte foredragsholdere, 
performance/underholdning på åpningsdagen, innleid hjelp og forsikring. 

 Gjennomføre tiltak rettet mot pressen regionalt og sentralt 

 Ivareta den løpende kontakten mot HOK i hele avtaleperioden 

 Produsere informasjonsmateriell og sørge for distribusjon til befolkningen i regionen. 
 
Det vises for øvrig til dokumentet ”Kunst rett vest generelle kriterier for kollektivutstillingen” 
( på Vestregionens nettside) og vedtatt Kulturmanifest for Vestregionens kultursamarbeid. 
 
Partenes kontaktpersoner 
Hovedkontakt hos vertskommunen vil være kultursjef Trine Bendixen 
Hovedkontakt hos Vestregionen vil være Lena Hansson 
 
 
Asker/Sandvika,  
 
 
Bærum kommune       Vestregionen 
Trine Bendixen        Nina Solberg 
Kultursjef        Daglig leder 
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REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER 2015  
 
Rådmennenes innstilling: 
Utlyse «Regionale Utviklingsmidler 2015» ihht årets satsingsområder ref forslag til 
annonse. 
 
 
 
Saksopplysninger: 
Fylkeskommunenen tildeler regionale utviklingsmidler til utviklingsprosjekter i Buskerud. 
I 2015 får region Midt-Buskerud 1,6 mill kr i regionale utviklingsmidler som skal tildeles 
videre ut på ulike prosjekter i regionen. Midlene lyses ut i BP og på de kommunale 
nettsidene. 
 
Forslag til tekst til annonsen er; 
 
«REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER 2015 
Regionrådet for Midt-Buskerud arbeider for strategisk utvikling av regionen. Regionale 
utviklingsmidler på til sammen kr 1,6 mill lyses ut for 2015.  
Satsingsområder for 2015 er utviklingsprosjekter innen: 

 Næringsutvikling 

 Kultur og reiseliv 

 Sentrumsutvikling 

 Samferdsel 
 
Søknad må sendes elektronisk gjennom; www.regionalforvaltning.no 
 
Søknadsfrist er 24.april 2015. 
 
Tiltak må være tidsavgrenset. Driftstiltak eller støtte til drift dekkes ikke. Det blir ikke gitt 
tilskudd til drift eller etablering av bedrift. Tiltak kan støttes med maksimalt 50% andel 
av tiltakets kostnad. Det forutsettes at all prosjektstøtte er innenfor EØS-avtalens 
regelverk for offentlig støtte.  
Mer informasjon om tilskuddsordningen, se www.bfk.no.» 
 
Forslag til tidsplan; 

 Utlyse midlene i uke 12 

 Svarfrist 24.april 2015 



 Behandling av søknadene i Rådmannsforum 6.mai 

 Vedta tildeling av søknadene i regionråd i ekstraordinært møte i mai (før 
25.mai)? 

 Gokjennes av fylkesutvlaget 9.juni 
 
Vedlegg: 
 



KUNNGJØRING

Skaper resultater gjennom samhandlingwww.bfk.no

Regionrådet for Midt-Buskerud arbeider for strategisk 
utvikling av regionen. Regionale utviklingsmidler på 
til sammen kr 1,6 mill lyses ut for 2014.

Satsingsområder for 2014 er utviklingsprosjekter innen: 
• Næringsutvikling 
• Folkehelse

I 2014 vil søknader som er spisset mot  
entreprenørskap og innovasjon prioriteres. 
Søknad må sendes elektronisk gjennom  
www.regionalforvaltning.no

Søknadsfrist er 25. april 2014.

Tiltak må være tidsavgrenset. Driftstiltak eller 
 støtte dekkes ikke. Det blir ikke gitt tilskudd til drift 
av- eller etablering av bedrift. Tiltak kan støttes 
med maksimalt 50 % andel av tiltakets kostnad. 
Det forutsettes at all prosjektstøtte er innenfor 
EØS-avtalens regelverk for offentlig støtte.

Mer informasjon om tilskuddsordningen,  
se www.bfk.no

REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER

UTVIKLINGSAVDELINGEN

Bygdeposten 
80x144 mm (M22)
4F

2699 BFK
1 korr BCT



 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Marianne Skjetne Bøe Arkiv: 026  
Arkivsaksnr.: 15/965    

 

 
FRILUFTSLIVETS ÅR - BLI EN FRILUFTSKOMMUNE  
 
Rådmennenes innstilling: 
Til vurdering. 
 
 
Saksopplysninger: 
Regjeringen har bestemt at 2015 skal være «Friluftslivets år» med visjonen «Flere ut- 
oftere!». Norsk friluftsliv og friluftsrådenes Landsforbund inviterer alle landets 
kommuner til å gjøre vedtak om å være en «Friluftslivets År kommune». Alle kommuner 
som gjør vedtak om å være en «Friluftslivets År kommune» kan også delta i kåringa av 
«Årets friluftslivskommune».  
 
«God tur-prosjektet» har meldt inn saken fordi de mener dette kan bidra til å belyse alle 
de tiltak og midler som allerede er tatt i bruk i vår region til akkurat dette arbeidet som 
friluftsrådets landsforbund her etterlyser. Satsingen innad i regionen de siste årene har 
ført til veldig stor økning av bruken av turstiene. Regionen har brukt betydelige midler 
på dette prosjektet og det å få bli en friluftslivkommune vil gi økt fokus på friluftsliv i 
hver enkelt kommune. Det vil også gi fokus på folkehelsearbeid. 
 
Vedtaket som som må gjøres i kommunen/regionen for å bli «Friluftslivets År 
kommune», må ha følgende tekst; 
«………… kommune vil støtte opp om Friluftslivets År 2015 og arbeide for målene om å gi 
friluftsliv økt oppmerksomhet og varige resultater i form av økt deltakelse i friluftsliv i 
alle deler av befolkningen.  
Kommunen vil; 

 Støtte opp om lokale arrangement og aktiviteter i Friluftslivets År. 

 Vektlegge hensyn til friluftsliv i kommunens planarbeid. 

 Stimulere kommunens barnehager og skoler til å bruke naturen til leik og læring. 

 Satse på stien som aktivitetsanlegg. 

 Bruke friluftsliv som positivt virkemiddel i kommunens folkehelsearbeid,  

 Arrangere ordførerens tur; åpen tur med Ordføreren som turleder. 

 Stille opp til bålsamtale eller annet møte med friluftsorganisasjonene i 
kommunen» 

 
Alle kommuner som gjør vedtak om å være en «Friluftslivets År kommune», får tilsendt 
diplom som en bekreftelse. I tillegg er kommunen også automatisk nominert til å bli 
«Årets friluftslivskommune». 



 
Avklare: 

 Ønsker man å være «Frilufstlivets År kommune»? 

 Hvis ja;  Bør det være en ansvarlige fra hver kommune for å ivareta prosessen, 
informasjon og tiltak rundt det å være en «Friluftslivets År kommune»,  
eksempel arbeidsgruppa «God tur- prosjektet». 

 
 
Vedlegg: 

 Brev fra Friluftsrådenes Landsforbund 
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Saksbehandler:  Marianne Skjetne Bøe Arkiv: 026  
Arkivsaksnr.: 15/966    

 
 

FISKE OG SYKKELPROSJEKT - VIDEREFØRING AV GOD TUR PROSJEKT  
 
Rådmennenes innstilling: 
Vurdere å etablere et felles prosjekt i regionen etter mal av «God Tur». 
 
 
 
Saksopplysninger: 
Det vurderes å videreføre God tur- prosjektet til å gjelde også sykkel og fiske. 
Målet er å skilte og merke flere lokale sykkelruter – bruke GPS og få dem inn på kart og 
app’er – synliggjøring på internettsider og app’er som www.UT.no, mm. 
I tillegg ønsker man å få synliggjort de aktuelle fiskeplassene på nettsider og apper samt 
få flere fiskeplasser og fiskevann inn på www.inatur.no , få fram flere bilder og steder 
som det er godt å fiske, bidra til samarbeid mellom flere grunneiere og få noen av 
produktene inn på Tur App mm. Det er også behov for å legge til rette for samhandling 
mellom ulike nettsider for å få synliggjort dette flere steder samt bidra til lokale artikler 
og redaksjonelle omtaler.  
 
Prosjektet kan være aktuelt som et samarbeidsprosjekt mellom det offentlige, private og 
ideelle organisasjoner. Det er mulig å søke midler til prosjektfinansiering. 
 
 
Vedlegg: 
 
 
 
 
 



 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Marianne Skjetne Bøe Arkiv: 026  
Arkivsaksnr.: 15/967    

 
 

KOMMUNEREFORM - STATUS OG OPPDATERING  
 
Rådmannens innstilling: 
Til orientering. 
 
 
Saksopplysninger: 
Oppdatering og status fra de ulike kommunene vedr kommunereform. 
 
 
Vedlegg: 
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Saksbehandler:  Marianne Skjetne Bøe Arkiv: 026  
Arkivsaksnr.: 15/968    

 

SKJØNNSMIDLER 2015 - FYLKESMANNEN  
 
Rådmennenes innstilling: 
Vurdere om det er interesse fra regionen å søke om skjønnsmidler til kommunereform. 
 
 
Saksopplysninger: 
Kommunreformen ble vedtatt av Stortinget 18.juni 2014. 
Regjeringen har lagt opp til en rask prosess som vil kreve store ressurser i kommunene. 
Fylkesmannen vil støtte opp arbeidet med bruk av skjønnsmidler og Fylkesmannens 
skjønnsramme på 7 mill kroner i 2015 vil bli benyttet til arbeidet med kommunereform. 
Skjønnsmidler til andre prosjekter i 2015 utgår, idet midlene er lagt inn i arbeidet med 
kommunereform. 
 
Følgende kriterier er lagt til grunn for søknader til tildeling av midler; 

 Aktiviteter som involverer ungdom i reformprosessen 

 Politisk verksted & dialogmøter 

 Innbyggerinvolvering 
 
Søknad om skjønnsmidler til utredninger vil ikke bli prioritert. 
 
Søknadsfrister for 2015; 

 1.februrar 2015 

 1.mai 2015 

 1.august 2015 
 
Det ble i første søkerunde (frist 1.februar 2015) fordelt kr 1,92 millioner kroner av toalt 
kr 7 mill.  
 
Vedlegg: 

 Brev fra Fylkesmannen vedr Skjønnsmidler 2015 

 Brev fra Fylkesmannen vedr 1.gangs fordeling av Skjønnsmidler 2015  
– info om tildelte midler til hvilke prosjekter 
 



Vår dato: 17.12.2014 

Vår referanse: 2014/4828 

Arkivnr.: 331.2 

Deres referanse:  

 

Saksbehandler: Lisbet Kari Wølner 

 

Innvalgstelefon: 32266683 

Telefon sentralbord: 32 26 66 00 Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen Internett: www.fmbu.no 
Fax: 32 89 32 36 Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32, Drammen Organisasjonsnr.: 946 473 111 
E-post: fmbuPost@fylkesmannen.no 

Kommunene i Buskerud  

 

    

 

 

 

 

Skjønnsmidler 2015 - til kommunereformarbeidet 
 

 

Kommunereformen ble vedtatt av Stortinget 18. juni 2014. Den største samfunnsreformen i 

nyere tid, er en reform for å sikre innbyggerne gode tjenester de neste 20 – 30 år. Regjeringen 

har lagt opp til en rask prosess som vil kreve store ressurser i kommunene. Etter 

fylkesmannens oppfatning arbeider kommunene i Buskerud aktivt med prosessen for å utvikle 

fremtidens kommune. Fylkesmannen ønsker å støtte opp under kommunenes arbeid med bruk 

av skjønnsmidler.  Som fylkesmann Helen Bjørnøy informerte om på møtet 9. desember i år, 

vil 7 millioner kroner av fylkesmannens skjønnsramme benyttes til arbeidet med 

kommunereformen.  

 

Dette betyr at skjønnsmidler til prosjekter i 2015 utgår, idet midlene er lagt inn i arbeidet med 

kommunereformen.  Regionkoordinatorene er informert om denne endringen på møte i dag. 

 

Kriterier:   

Det legges følgende kriterier til grunn for søknadene: 

 

 Aktiviteter som involverer ungdom i reformprosessen 

 Politiske verksted & dialogmøter 

 Innbyggerinvolvering 

 

Vi gjør oppmerksom på at skjønnsmidler i forbindelse med utredninger ikke vil bli prioritert. 

 

Regjeringen ønsker en bred prosess som involverer innbyggerne og som gir disse et grunnlag 

for å kunne noe om fremtidens struktur. Først når man er invitert til en dialog og gitt innblikk 

i forutsetningene for fremtidige rammebetingelser, kan man egentlig mene noe om fremtidens 

kommunestruktur. Innbyggerinvolvering er derfor avgjørende for å skape en god prosess. 

 

Frister: 
Det legges opp til følgende søknadsfrister i 2015: 

 

 1. februar 2015 

 1. mai 2015 

 1. august 2015 
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Grunnen til at det legges opp til 3 søknadsfrister er at kommunene har ulikt utgangspunkt for 

igangsetting av de ulike aktivitetene i forbindelse med kommunereformarbeidet.  Vi vil sørge 

for at det holdes av midler til de ulike søknadstidspunktene. 

 

Kommunene kan søke enkeltvis eller sammen med andre kommuner.  Dersom det er ønskelig 

kan kommunene også søke regionvis eller sammen med andre regioner.  Det er stor grad av 

frihet i forhold til hvordan kommunene ser at det er formålstjenlig å jobbe med 

kommunereformarbeidet. 

 

Det legges ikke opp til eget søknadsskjema.  Det fremmes søknad med beskrivelse av tiltaket, 

kostnader og planlagte aktiviteter.  

 

Alle søknader som får tildelt midler skal rapportere i forhold til søknaden.  Rapporteringsfrist 

for 2015 er 1. desember 2015. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Helen Bjørnøy 

Fylkesmann 

 

  Bente Nyegaard Fjell 

 Avdelingsdirektør 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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Fax: 32 89 32 36 Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32, Drammen Organisasjonsnr.: 946 473 111
E-post: fmbuPost@fylkesmannen.no

Kommunene i Buskerud

  

Fordeling av skjønnsmidler til kommunereformen 2015 - 1. gangs fordeling

Vi viser til vårt brev av 17. desember 2014 der vi informerte om at 7 millioner kroner av 
fylkesmannens skjønnsramme for 2015 var avsatt til arbeidet med kommunereformen.

Til søknadsfristen 01.02.15 mottok vi søknader for i alt 1,92 millioner kroner fra følgende 
kommuner:

 Drammen kommune 700.000 kr
 Kongsberg kommune   70.000 kr
 Øvre Eiker kommune 550.000 kr
 Lier kommune 600.000 kr

Ovennevnte kommuner har søkt om midler til følgende tiltak:

Drammen:
 Ungdomsrådet i Drammen utarbeider film som grunnlag for debatt om 

kommunereformen blant ungdom i Drammen – kr 400.000
 Visuell presentasjon av kommunereformen for involvering av innbyggere, lag, 

foreninger m.fl. – kr 250.000
 Utvikle informasjonsmateriell om kommunereformen til bruk i skolene – kr 50.000

Kongsberg:
 Gjennomføring av innbyggermøte – kr 70.000

Øvre Eiker:
 Møterunde med by- og grendeutvalg - kr 100.000
 Ungdom i reformprosessen – elevrådene gjennomfører aktiviteter ved skoler for å få 

en diskusjon blant elevene om kommunereformen – debatthefte tilpasset ungdom og 
medier som ungdom bruker - kr 200.000

 Involvering av kommunens ansatte – 200.000
o Møter med de ansatte i de ulike tjenestene
o Lederutviklingsprogram – dagsprogram om kommunereformen
o Skoleringsdag for alle ansatte med tema kommunereform

 Informasjonstiltak – kr 50.000:
o Publisering av material fra dialog og utredinger
o Utarbeidelse av en «Arbeidsbok» til bruk i møter og elektronisk dialog
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Lier kommune:
Lier kommune legger opp til arbeid med kommunereformen i 2015 med en kostnadsramme 
på 1,8 mill. kroner og søker kr 600.000 av skjønnsmidler.  Følgende tiltak skal gjennomføres i 
2015:

 Nettsted og brosjyre
 Involvering av ungdom
 Innbyggerundersøkelse
 Lokalpolitisk medvirkning og forankring
 Medvirkning i kommunens egen organisasjon
 Medvirkning fra interessegrupper og representanter i lokalsamfunnet

Fylkesmannen har funnet søknadene relevante og har tildelt midler til de ovennevnte 
kommunene. Midlene tildeles under følgende forutsetninger:

 Alt utarbeidet materiale skal gjøres tilgjengelig for fylkesmannen for videre 
distribusjon.

 Kommunene skal rapportere på tildelte midler.
 Fylkesmannen skal ha melding om tildelte midler som ikke benyttes til omsøkte 

formål.
 Kommuner som er innvilget midler kan ikke forvente å bli prioritert i neste runde, 

dersom flere gode søknader fra kommuner som ikke tidligere er tildelt midler.

Ved tildeling av til sammen 1,92 millioner kroner ved 1. gangs fordeling, gjenstår 5,08 
millioner kroner til fordeling 01.05.15 og 01.08.15.  

Med hilsen

Helen Bjørnøy
Fylkesmann

Lisbet K. Smedaas Wølner

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift
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Saksbehandler:  Marianne Skjetne Bøe Arkiv: 026  
Arkivsaksnr.: 15/969    

 
 

FELLES FORMANNSKAPSMØTE - MAI 2015  
 
Rådmennenes innstilling: 
Til diskusjon; avklare tema, innhold, sted og tid. 
 
 
Saksopplysninger: 
28.mai 2015 er satt opp til felles formannskapsmøte i regionen. 
Forslag til tema og saker? 
 
Det er innkommet forslag om felles møte og tur sammen med Ramfoss Kraftlag 
tilsvarende opplegg som i fjor.  Er dette aktuelt i år? 
 
 
Vedlegg: 
 
 
 
 
 



 

 SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Marianne Skjetne Bøe Arkiv: 026  
Arkivsaksnr.: 15/970    

 
 

ÅRSMELDING REGIONRÅDET I MIDT-BUSKERUD 2014  
  
Rådmennenes innstilling: 
Godkjenne Regionrådets årsmelding for 2014. 
 
 
 
Saksopplysninger: 
Regionrådet i Midt-Buskerud har utarbeidet en årsmelding på grunnlag av de aktiviteter, 
saker, vedtak, tjenestesamarbeid og prosjekter som ble gjennomført i 2014. 
Se vedlagt «Årsmelding for Regionrådet Midt-Buskerud 2014» til godkjenning i 
regionrådet.  
 
 
Vedlegg: 

 Årsmelding fo Regionrådet i Midt-Buskerud 2014 
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Saksbehandler:  Marianne Skjetne Bøe Arkiv: 026  
Arkivsaksnr.: 15/971    

 
 

KOMMUNENES REPRESENTANT I KONFLIKTRÅDETS OPPNEVNINGSUTVALG  
 
 
Rådmennenes innstilling: 
Rådmennene foreslår Kari Ask som kommunenes representant. 
 
 
Saksopplysninger: 
Konfliktrådets meklere blir oppnevnt for en periode på 4 år. I følge §4 i den nye 
konfliktrådsloven som trådte i kraft 01.07.14 oppnevnes meklere av et 
oppnevningsutvalg som består av en representant utpekt av kommunestyret (eller 
kommunestyrene hvis kommunene ønsker å gå sammen om en representant), en 
representant for politiet og konfliktrådslederen. 
 
For mer informasjon, se vedlagt brev fra Konfliktrådet i Buskerud. 
 
Vedlegg: 

 Brev fra Konfliktrådet i Buskerud 
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Saksbehandler:  Marianne Skjetne Bøe Arkiv: 026  
Arkivsaksnr.: 15/972    

 
 

BUSKERUD NÆRINGSHAGE - ETABLERERVEILEDNING - ÅRSRAPPORT 2014  
 
Rådmennenes innstilling: 
Til orientering Årsrapport 2014 – Etablererveiledningen, Buskerud Næringshage. 
 
 
 
Saksopplysninger: 
Det ble i 2014 bevilget kr 435.000 til finansiering av etablererveiledning i kommunene. 
Buskerud Næringshage har i 2014 hatt 58 nye henvendelser fra personer som ønsker å 
etablere egen virksomhet, og 16 har tatt ny kontakt etter tidligere veiledning. Totalt 74 
personer. 
 
I tillegg har det vært frokostmøter, forkurs og gründerkonferanse. 
For mer info; se vedlagt årsrapport. 
 
 
Vedlegg: 

 Buskerud Næringshage AS – Etablererveiledning - Årsrapport 2014 
 
 
 
 



Dette dokumentet mangler



 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Marianne Skjetne Bøe Arkiv: 026  
Arkivsaksnr.: 15/978    

 
 

ORIENTERINGSSAKER  
 
Rådmennenes innstilling: 
Til orientering. 
 
 
 
Saksopplysninger: 
Saker til orientering: 

 Årsmelding Buskerud Næringshage AS 
 

 Avslutning av Næringsfond – ingen tildeling av midler Næringsfond i 2015  
 

 Støtte til bredbåndutbygging; 
Informasjon om tilskuddsordning for bredbåndsutbygging – se vedlagt 

vedlegg.  

Søknadsfrist er 15.mai 2015. 

   
 
Vedlegg: 

 Årsmelding/årsregnskap 2014 Buskerud Næringshage AS 

 Informasjon om tilskuddsordning til bredbåndsutbyggingen 
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